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Загальновiдомо, що сорочки – один з найдавнi-
ших видiв натiльного шитого одягу, який є основ-
ною складовою чоловiчого, жiночого, дiвочого й
дитячого вбрання. Тканi, а ще бiльше вишитi со-
рочки цього ареалу України здавна були в полi зо-
ру вiтчизняних i зарубiжних дослiдникiв1. Однак
сорочки з тканим орнаментом згадувалися най-
частiше в контекстi аналiзу широкого кола iнших
питань, або ж бiльше уваги придiлялося виши-
тим зразкам. Натомiсть сорочки з тканим деко-
ром не поступаються їм за художнiм вирiшенням.
Вiдсутнiсть окремого дослiдження узорнотканих
сорочок зумовлює докладнiше розглянути збере-
женi артефакти, систематизувати й проаналiзува-
ти iснуючi типи композицiй, докладнiше охарак-
теризувати широкий спектр варiативностi деко-
ру. Саме з цього регiону до наших днiв дiйшли

1Маслова Г.С. Народная одежда русских, украин-
цев и белоруссов // Восточнославянский этнографический
сборник.– Москва, 1956.– С. 615; Матейко К.I. Україн-
ський народний одяг.– К., 1977.– С. 55; Сидорович С.Й.
Художня тканина захiдних областей УРСР.– К., 1979.–
С. 93-94, 147, 152; Молчанова Л.Н., Стельмащук Г.Г.
Одежда // Полесье. Материальная культура.– К., 1988.–
С. 334-340; Сахута Е.М., Стельмащук Г.Г. Декор наро-
дной одежды // Общественный, семейный быт и духов-
ная культура населения Полесья.– Минск, 1987.– С. 320-
324; Николаева Т.А. Украинская народная одежда. Среднее
Поднепровье.– К., 1988.– С. 37; Її ж. Iсторiя українського
костюма.– К., 1996.– С. 64; Бiлан М.С., Стельмащук Г.Г.
Український стрiй.– Львiв, 2000.– С. 159; Стельмащук Г.
Давнє вбрання на Волинi.– Луцьк, 2006.– 275 с; Гатальсь-
ка Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського вбрання. Науково-
художня реконструкцiя.– Луцьк, 2005.

старовиннi (кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.) зразки з
найдавнiшими способами оздоблення виготовле-
них вручну тканин. На орнаментальних площи-
нах таких сорочок збереглися прадавнi сакраль-
нi знаки-обереги, якi вже втратили своє первiсне
символiчне значення й сприймаються сучасника-
ми як декоративнi мотиви. Вони з часом пере-
йшли й на вишитi вироби, якi тепер домiнують не
лише на сорочках, але й фартухах, спiдницях, за-
пасках тощо. Тому взористi тканини для жiночих
i дiвочих (особливо весiльних) сорочок захiдної
частини Українського Полiсся й Волинi є ваго-
мим джерелом дослiдження традицiйної культури
українцiв, а також основою мистецьких пошукiв
для сучасних дизайнерiв i модельєрiв.
Однiєю з найхарактернiших ознак старовинних

сорочок усiх слов’янських i багатьох неслов’ян-
ських народiв був їх бiлий колiр. Матерiалом для
їхнього виготовлення в українцiв було ручноткане
полотно з мiсцевої лляної та конопляної сирови-
ни, а з другої пол. XIX - поч. ХХ ст. – iз ба-
вовняної пряжi “бамбаку”, “бомбаку”, “бiлини”,
“бiлi”, “памоту”, “памуту” та iн. Ткали полот-
на з допомогою двох пiднiжок полотняним пере-
плетенням. Для сорочок, призначених на щоден-
ний вжиток, виготовляли в основному однотоннi
сiрувато-вохристi, голубуватi й зеленкуватi поло-
тна з нижчих ґатункiв пряжi конопляної i лляної
“згрiбної” (переважно у десять – дванадцять па-
сем тощо). Натомiсть для святкових сорочок пiд-
бирали вищi ґатунки (”повiсняних”) тонких – у
чотирнадцять пасем – бiлоснiжних полотен. По-
єднання спряденої вручну лляної та конопляної
пряжi з фабричною впливало на посилення тон-
костi i м’якостi полотен та їхньої бiлизни.
Сорочки для щоденного вжитку найчастiше бу-

ли однотонними (безузорними), або з дуже ску-
пим i невиразним тканим чи вишитим декором
переважно на уставцi, комiрi та манжетах2, що
зумовлено рацiональнiстю й доцiльнiстю народ-
ного досвiду3. Однак святковi, особливо весiльнi

2Чоловiчих узорнотканих сорочок майже не збереглося,
вiдомi лише поодинокi зразки, якi однак не дають можливо-
стi для об’єктивного аналiзу їхнього художнього вирiшення.

3Особливiсть такого розташування зумовлено тим, що
зверху сорочки вдягали безрукавку – отже, не було сенсу
оздоблювати iншi частини сорочки.
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“вiнчальнi”, “шлюбнi” вироби додатково оздоб-
лювалися ще технiками мережки, аплiкацiї та iн.
Загальнопоширеною в українцiв, як i в ба-

гатьох iнших народiв, була традицiя оздоблен-
ня сорочок технiками ткацтва та вишивки. Ми
пiдтримуємо думку багатьох дослiдникiв, що де-
корування сорочок технiками ткання генетично
бiльш раннє i передувало вишивцi. Тривалий пе-
рiод в орнаментуваннi сорочок поєднувалися оби-
двi технiки, якi взаємодоповнювалися. З другої
пол. ХIХ ст. перевага вiддавалася менш трудомi-
сткiй технiцi вишивки, яка з часом все активнi-
ше витiсняла свою попередницю. Тому наприкiн-
цi ХIХ та на поч. ХХ ст. у бiльшостi регiонiв
України сорочки з тканим орнаментом поступи-
лися мiсцем вишитим.
На захiдному, як i центральному та схiдному

Полiссi, Волинi4, а також Холмщинi та Пiдляш-
шi (тепер у складi Республiки Польща)5, знач-
но менше – на Опiллi й Середньому Поднiп-
ров’ї6, узорнотканi сорочки спорадично продов-
жують побутувати до середини – кiн. ХХ ст.
На цих теренах зберiгся давнiй спосiб декора-
тивного вирiшення святкових, iнодi й буденних
жiночих (деколи й чоловiчих) сорочок технiка-
ми ткання – репсовим, сатиновим та перебiрним
переплетенням, якi передували вишивцi, зокрема,
технiкам занизування, заволiкування, що iмiту-
вали перебiр. Для виготовлення таких узорнотка-
них сорочок ткали своєрiднi купони – шматки
полотняної тканини7, в яких, згiдно з попереднi-
ми розрахунками (зумовленими кроєм, розмiра-
ми i мiсцем розташування), окремi дiлянки були
узорнотканi.

4Матейко К.I. Український народний одяг.– С. 147,
208; Сидорович С.Й. Художня тканина захiдних областей
УРСР...– С. 93-94; Сахута Е.М., Стельмащук Г.Г. Декор
народной одежды...– С. 320-324; Молчанова Л.Н., Стель-
мащук Г.Г. Одежда...– С. 340; Николаева Т.А. Украинская
народная одежда...– С. 37; Гатальська Н., Iвашкiв Г. Пое-
тика волинського вбрання...– Табл. 1-2.– С. 10; Захарчук-
Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Українського
Полiсся. Чорнобильщина.– Львiв, 2007.– С. 64-65.

5Iгнатюк I., Кара-Васильєва Т. Народний одяг україн-
цiв Холмщини й Пiдляшшя.– К., 1997.– С. 177-222.

6Николаева Т.А. Украинская народная одежда. Сре-
днее Поднепровье...– С. 37; Її ж. Iсторiя українського
костюма...– С. 64.

7Якi пiзнiше розрiзали, з них шили сорочки.

Очевидно, найбагатший декор призначений для
основних, доступних для огляду площин сороч-
ки. При зшиваннi вiн припадав на верхню плечо-
ву частину рукава (”полик” чи “уставку”), рукав,
пазуху, комiр, iнодi й подiлок. Але чи не найбiль-
ша увага зосереджена на декоративному вирiшен-
нi рукава8, особливо верхньої його частини. Для
всiх традицiйних взористих волинських i полiсь-
ких сорочок типовим є домiнування червоної та
пiдпорядкованої їй чорної або темно-синьої барв
з незначним вкрапленням вохристої або жовтої, а
з 1950-их рр. – зеленої, синьої, бордової.
За художнiм вирiшенням – мiсцем, схемами

розташування декору, його величиною i технiка-
ми виготовлення тканини для узорнотканих соро-
чок можна виокремити в декiлька груп, пiдгруп,
типiв та їх локальних варiантiв. До першої гру-
пи залучаємо тi тканини, декор яких передбачало-
ся розташувати в готових виробах, лише на поли-
ках чи уставках сорочок. Це найпростiшi в мис-
тецькому розумiннi композицiї. Для них “перети-
кали”, “затикали” щiльно укладенi групи стрiчок,
загальна ширина яких сягала 4-5 см. Це симе-
трично розташованi дво- чи тридiльнi площини
домiнуючого червоного кольору. У них лише то-
ненькi бiлi й темно-синi стрiчки акцентують не-
складну ритмiку. Насиченостi звучання провiдної
барви досягнуто завдяки сатиновому або сарже-
вому переплетенню (3/1), якi формують щiльне
перекриття товстiших уточних прокидок над знач-
но тоншою основою на лицевiй сторонi9.
Варiанти такого типу тканин для сорочок ма-

ють ширшу площину густо укладених смуг для
поликiв (або уставок), в яких нижче (на вiдста-
нi 2-3 см) вiд цього основного смугастого деко-
ру розташовано ще одну вузеньку, теж червону
стрiчку. Вона перегукується з домiнуючою пло-
щиною, пiдтримує її та певним чином акцентує
конструктивну, горизонтальну лiнiю стику (зши-
вання) полика i рукава (с. Шацьк Любомльсько-
го р-ну Волинської обл.)10.
За такою ж тридiльною схемою декоративного

вирiшення уставок створенi також тканини для

8Взористий рукав на Захiдному Полiссi називали “ба-
рабан”.

9УЦНК МIГ КН-6543.
10ВКМ Д-1271.
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Сорочка. Волинське Полiсся, кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне, сатинове ткання. Музей Iвана
Гончара (далi МIГ), КН-6543.

Сорочка. Автор – Оласюк Катерина Максимiвна, с. Проходи Любешiвського р-ну Волинської обл., I пол. ХХ ст.
Льон, бавовна; полотняне, сатинове ткання, вишивка. МIГ НДФ-476.
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Сорочка. с. Четвертня Маневицького р-ну Волинсь-
кої обл., кiн. ХIХ ст. Льон, бавовна; полотняне, сатино-
ве ткання, вишивка. Волинський краєзнавчий музей (далi
ВКМ) Р2-401.

Сорочка, с. Тельчi Маневицького р-ну Волинської
обл., кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотня-
не, сатинове ткання, вишивка. ВКМ Д-1152.

сорочок, в яких провiдними були чорнi смуги, а
темно-червонi чи вишневi пiдпорядковувалися їм.
Такi сорочки очевидно вдягали в часи посту чи
трауру, або призначенi були на смерть. При ви-
готовленнi готового виробу – сорочок для зрiв-
новаження й доповнення гладкотканих однотон-
них площин на уставках, пазусi та манжетах теж
оздоблювали чорним i червоним орнаментом iз
геометризовано-рослинних, а комiр-стiйку – гео-
метричних мотивiв (с. Кисилин Локачинського
р-ну Волинської обл.)11.
Друга група характерна розташуванням ос-

новних безузорних i взористотканих смуг на ус-
тавках i у верхнiй частинi рукавiв. Вона, на вiд-
мiну вiд першої, вiдзначається багатством i рiз-
номанiтнiстю художнього вирiшення i тому має
велику кiлькiсть пiдгруп, типiв, а деякi з них –
навiть їх варiантiв.
Ця, дещо багатша за декором група компози-

цiй тканин для сорочок представлена зразками, в
яких однаковi за шириною, iдентичнi або спорiд-
ненi за схемами розташування i ритмом домiную-
чi смуги та пiдпорядкованi їм стрiчки призначенi
для оздоблення плеча (нижньої частини поликiв)
та рукава (верхньої його частини) – симетрично
вiдносно горизонтальної лiнiї стику.
До першої пiдгрупи, спорiдненої з розгляну-

тою, можна вiднести сорочки, в яких у ниж-
нiй частинi поликiв розташовано вузькi тридiльнi
ширшi червонi та вужчi чорнi безузорнi стрiч-
ки з незначним вкрапленням вохристої барви, якi
їх доповнюють i пiдтримують (с. Проходи Лю-
бешiвського р-ну Волинської обл.)12. Натомiсть
основна увага зосереджена на оздобленнi верх-
ньої частини рукавiв, де сконцентровано домiну-
ючi ширшi – три чи п’ять тридiльних гладкотка-
них смуг з вузенькими обмiтками. В аналогiчних
за художнiм вирiшенням сорочках (смугастий де-
кор яких витканий сатиновим переплетенням “по-
кожушок”) групою горизонтальних червоних три-
дiльних смуг з обмiтками (загальна ширина яких
сягала 4 см) оздоблювали також верхню частину
передньої пiлки сорочки на лiнiї грудей (с. Лобна
Любешiвського р-ну Волинської обл.)13, що най-

11ВКМ Д-1012, УЦНК МIГ КН-6557.
12УЦНК МIГ КН-476.
13ВКМ Д-1139.
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Сорочка. Волинське Полiсся. I пол. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне, сатинове ткання, вишивка. МIГ КН-6532.

Сорочка. Волинське Полiсся, кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне, сатинове ткання. ВКМ Д-1506.
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вiрогiднiше пов’язано з обереговою, сакральною
функцiєю.
В iнших варiантах подiбних сорочок для ниж-

ньої частина уставки i сумiжної з нею верхньої
частини рукава виготовляли iдентичнi за розмi-
рами, композицiєю i наповненiстю декору, маси-
внiшi червонi площини, на тлi яких укладено три
парнi бiлi стрiчки. Незважаючи на такий, здава-
лося б монотонний ритм i нескладну будову цих
вузеньких пасочкiв, завдяки тому, що посереди-
нi спареної стрiчки розташовано тоненьку жов-
ту стрiчку в обрамленнi червоних прокидок, вони
активнiше видiлялися i були акцентом композицiї
(с. Невiр Любешiвського р-ну)14.
Багатства й рiзноманiтностi декоративного ви-

рiшення цих основних компонентiв тканого виро-
бу народнi майстри досягають варiативнiстю по-
єднання неоднакових за шириною та ритмiкою
укладу провiдних червоних площин i пiдпоряд-
кованих їм вужчих стрiчок. Останнi ледь помiтнi
в загальному декорi уставки, однак вони суттєво
впливають на його сприйняття. Вохристо-жовтi
та бiлi поодинокi, спаренi чи потрiйнi стрiчки,
якi виступають у виглядi штрих-пунктирних, ледь
помiтних лiнiй, iнодi створюють своєрiдне мерех-
тiння i своїми вiдблисками збагачують цю пло-
щину в цiлому.
Варiантами однотипних композицiй є тi, в

яких дещо ширшi свiтлi пасочки акцентують рит-
мiчнiсть укладу основних елементiв, позбавля-
ють їх одноманiтностi (с. Каменуха15, Кухли
Маневицького р-ну16, Цумань Кiверцiвського р-
ну17, с. Киселин Локачинського р-ну Волинської
обл.)18. Натомiсть поодинокi чорнi пасочки акце-
нтують переважно окремi дiлянки – бiчнi краї чи
центральну частину смуг (сс. Старосiлля19, Чет-
вертна Маневицького р-ну)20.
Характерною особливiстю групування основ-

них, ширших гладкотканих площин (репсового,
саржевого чи сатинового переплетення 3/1 – iз

14Iз збiрки Волинського народознавчого центру (далi
ВНЦ).

15ВКМ Д-331.
16ВКМ Д-928.
17ВКМ Д-1012.
18УКЦНК МIГ КН-6572.
19ВКМ Д-228.
20ВКМ Р2-401.

застилами утка на лицевiй сторонi) є симетрич-
нiсть, три- i п’ятидiльнiсть їхнього укладу та на-
явнiсть однiєї чи двох поверхниць21 з внутрiш-
ньої (лiнiї стику полика й рукава) та зовнiш-
ньої сторони. Загалом обидвi домiнуючi групи
смугастого декору вiзуально сприймаються цiль-
ними й активними за силою звучання червоно-
пурпурового кольору площинами. Вони, своєю
чергою, розчленованi ледь помiтними спареними
(с. Невiр Любешiвського р-ну)22 або поодино-
кими бiлими, часом у поєднаннi з жовтими та
чорними тоненькими (в одну-двi нитки) стрiч-
ками. Деколи такi контрастнi чорнi прокидки на
жовтому чи бiлому тлi завдяки репсовому пере-
плетенню формують дрiбненькi зубчики – штрих-
пунктирнi лiнiї23. Вони є акцентом цих несклад-
них композицiй – увиразнюють i посилюють зву-
чання тоненьких пасочкiв, пiдкреслюють ритмiку
та вносять певний лiризм у загальне сприйняття
тканого виробу.
Збiльшенням кiлькостi поверхниць (до 2-3 см)

iз зовнiшньої сторони обох таких основних груп
смуг досягали плавного переходу вiд насиченої
декором основної площини до нейтрального бiло-
го тла. Чи не найбiльша увага зосереджена на оз-
добленнi поликiв сорочок, у верхнiй частинi яких
часом укладали й бiльше щораз вужчих стрiчок
i на все бiльшiй вiдстанi. Вони формували спа-
даючий (догори) ритм смуг. Загалом, уся гру-
па основних i другорядних смуг займала бiльшу
(нижню) частину, iнодi – й двi третини полика
(8-10 см) i була домiнантою декоративного вирi-
шення всього виробу. При виготовленнi сорочок
такого типу поперечну лiнiю стику полика i ру-
кава додатково оздоблювали ще змережувальним
швом, або парними гладкотканими чи стебнова-
ними стрiчками.
Сiльськi майстринi, надiленi естетичним сма-

ком i неабиякими здiбностями до творчої iмпро-
вiзацiї, створювали щораз iншi варiанти оздобле-
ння тканин для сорочок. Узорнотканi полотнища
для них вони майстерно доповнювали й увираз-

21Поверхницi – вузенька група тоненьких стрiчок, роз-
ташованих на певнiй вiдстанi вiд основної площини смугас-
того декору, спорiдненi з нею за принципом розташування.

22ВНЦ
23УЦНКМ МIГ КН-6532.
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нювали ще рiзними технiками вишивки. Аналiз
наявних варiантiв зразкiв сорочок дозволяє гово-
рити про усталену систему поєднання ручнотка-
ного та вишитого декору в художньому вирiшеннi
волинських i полiських сорочок. Вони формували
органiчну цiлiснiсть оздоблення уставок i рукавiв.
Прикметним є також те, що цiльнi й вагомi за
масою домiнуючi червонi площини уставок i ру-
кавiв певним чином були контрастом до легких,
вузеньких червоних i чорних вишитих орнамен-
тальних стрiчок, однак вони зрiвноважувалися й
доповнювали одна одну.
До другої пiдгрупи тканин для сорочок вiдно-

симо рапортнi композицiї – з позмiнним ритмiч-
ним повторенням гладкотканих смуг рiзної шири-
ни (с. Ворокомле Любешiвського р-ну Волинської
обл.)24. Для нижньої частини “уставки”, призна-
ченої для закривання плеча (на площинi, висота
якої сягає 10 см) та верхньої частини рукава (ви-
сота цiєї площини становить – 20-22 см), розта-
шовано двi рiзних за шириною тридiльнi групи
червоних стрiчок. Вони позмiнно чергуються мiж
собою на бiлому тлi та формують суцiльно запо-
внене смугастим декором полотнище, яке в зага-
льному виробi займає приблизно половину верх-
ньої частини рукава i є основним компонентом
художнього вирiшення сорочок. Певним контрас-
том до цих строгих смугастих площин є вишитий
квiтковий орнамент, розташований на вiдкладно-
му комiрi сорочки та спорiднений з ним, дещо
простiший за композицiєю – на манжетах рука-
вiв. Незважаючи на те, що вони є менш помiт-
ними компонентами оздоблення порiвняно з домi-
нуючими смугастими тканими площинами, виши-
тий декор все ж таки виконує важливу функцiю
– допомагає формувати композицiйну цiлiснiсть
сорочки.
Iнший тип цiєї пiдгрупи складають подiбнi за

декором сорочки, в яких неоднаковi за шири-
ною вузькi стрiчки зi спадаючим (догори) рит-
мом розташованi на поликах. Непарна кiлькiсть –
п’ять, рiдше сiм дещо ширших тридiльних глад-
котканих (безузорних) червоних площин запов-
нювали майже третину (верхньої частини) рука-
ва. Часом центральна площина або сумiжнi з нею

24ВКМ Р2-2190.

бiчнi видiлялися введенням чорного або вохристо-
жовтого кольорiв. Вони зосереджували на собi
основну увагу. Нижче цiєї великої групи вiль-
но розташованих на бiлому тлi смуг на щораз
бiльшiй вiдстанi укладено чимраз вужчi пасочки.
Вони формували спадаючий донизу ритм смуг.
Зорово створювався також плавний перехiд вiд
насиченої за декором верхньої до нейтральної бi-
лої, нижньої частини рукава (с. Городок Маневи-
цького р-ну Волинської обл.)25. Пiдтримує зага-
льну композицiю взористого рукава вузька група
тридiльних гладкотканих стрiчок на комiрi-стiйцi
сорочки, а також вишитi зигзагоподiбнi пасочки,
розташованi на манжетах i пазусi. Переважно з-
помiж непарної кiлькостi дещо ширших, пооди-
ноко розташованих червоних смуг на бiлому фо-
нi видiляється центральна, утворена парними чи
тридiльними вузенькими стрiчками (с. Городок26

Маневицького р-ну).
Ще одним типом другої пiдгрупи тканин є

композицiї, в яких домiнуючими були взористi
смуги у виглядi дрiбненьких зубчикiв, витканих
перетиком (с. Городок Маневицького р-ну)27 або
виразнiших за декором “павучкiв” (перебiрного
ткання “пiд дошку”), а гладкi безузорнi стрiч-
ки доповнювали їх (с. Забрiддя Любомльського
р-ну Волинської обл.)28 Група смуг на полику
сягала 8,5 см висоти, значно бiльшою, 21 см за
обсягом була площина смугастого декору верх-
ньої частини рукава. Обидвi групи домiнуючих
тридiльних основних смуг та пiдпорядкованих їм
вузеньких стрiчок на полику та верхньої частини
рукава завершувались щораз вужчими стрiчками,
якi формували спадаючий ритм.
Ефектнiшими в мистецькому розумiннi є тка-

нини для сорочок, основу композицiї яких скла-
дають доволi крупнi парнi п’яти- чи тридiльнi до-
мiнуючi червонi площини з двома-трьома вузень-
кими червоними пасочками обабiч, якi виконують
функцiю поверхниць. Тоненькi спаренi бiлi стрiч-
ки, що роздiляють їх, вносять свiжiсть у загальне
сприйняття смугастого декору. Дещо збагачують
та урiзноманiтнюють основнi площини декору

25ВКМ Д-813.
26ВКМ Д-200, 212, 210.
27ВКМ Д-710.
28ВКМ Д-222.
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Сорочка, с. Рiчиця Ратнiвського р-ну Волинської обл.,
кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне, сати-
нове ткання. ВКМ Д- 924.

Сорочка, с. Заброди Ратнiвського р-ну Волинської
обл., кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотня-
не, сатинове ткання. ВКМ Д- 210.

вузенькi, теж парнi, жовтi, вохристi i чорнi пасоч-
ки, якi акцентують внутрiшню розробку головних
безузорних площин, призначених для оздоблен-
ня верхньої частини рукава. Нижче – на знач-
нiй, щораз бiльшiй вiдстанi, укладено тоненьку
i подвiйнi та поодиноку стрiчки, якi формують
спадаючий ритм смуг. Для поликiв виготовляли
набагато вужчу основну червону стрiчку, а вище
неї – декiлька (3-4) щораз вужчих гладкотканих
пасочкiв на все бiльшiй вiдстанi. Вони створю-
ють плавний перехiд до нейтрального бiлого тла
уставок (с. Ветли Любешiвського р-ну)29.
Третю пiдгрупу (другої групи) формують ос-

новнi червонi гладкотканi та дрiбновзористi ви-
шитi смуги. Цi широкi площини й пiдпорядко-
ванi їм вузенькi стрiчки теж сконцентрованi на
лiнiї плеча – на уставцi та верхнiй частинi ру-
кава. Основнi безузорнi червонi смуги i вузенькi
пасочки ткали репсовим, сатиновим або саржевим
переплетенням 3/1 iз суцiльними застилами чер-
воного пiткання на лицевiй сторонi. А взористi,
переважно неширокi стрiчки, якi їх доповнювали,
– технiками вишивки “заволiкування” (яка iмiту-
вала ткання) та “хрестиком”. Найчастiше такий
нескладний вiзерунок формував поверхницi осно-
вних декоративних площин, призначених як для
поликiв, так i для рукавiв, або лише для поликiв
(с. Хворостiв Володимир-Волинського р-ну)30.
Схожi поодинокi чи парнi вишитi стрiчки ви-

ступали також поверхницями горизонтальної лi-
нiї зшивання цих двох пiлок (полика та рукава).
Iнодi змережувальний шов був “перекладуваний”
чорно-червоний (окремi дiлянки якого зшивали
ниткою чорного, а сусiдню – червоного кольо-
рiв). Це збiльшувало декоративнiсть, посилюва-
ло виразнiсть даної орнаментальної смуги, значно
збагачувало загальну композицiю i впливало на
цiльнiсть її сприйняття. Певним чином цi поверх-
ницi перегукуються також з набагато ширшими
й складнiшими за композицiєю, теж вишитими
площинами геометризовано-рослинного квiтково-
го орнаменту, розташованого на комiрi i головним
чином на пазусi “нагруднику”. Варто зауважити,
що за мотивами, масштабом орнамент комiра i
пазухи переважно рiзний. Домiнуючою в загаль-

29ВКМ Д–1270.
30ВКМ Р2-2173.
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ному ансамблi декору сорочки нерiдко є нагрудна
частина – пазуха.
Спорiднений тип композицiї цiєї пiдгрупи

складають узорнотканi вироби, в яких основнi
червонi площини для полика i верхньої части-
ни рукава ткали технiкою перебору “пiд дошку”,
а тло для них – переважно репсом (с. Залiсся
Камiнь-Каширського р-ну)31. Для поликiв виго-
товляли найчастiше одну суцiльноткану червону
смугу, посерединi якої розташовано бiлу вужчу
стрiчку з червоними “павучками”, що була до-
мiнантою всiєї площини орнаменту. Зовнiшнi її
краї обрамленi тоненькою бiлою стрiчкою i за-
вершенi зубчастим червоним силуетом, створеним
мотивами “пiвпавучкiв”. Дещо складнiшим i ма-
сивнiшим був декор для верхньої частини рукава.
Вiн утворений з трьох щiльно укладених стрi-
чок – аналогiчних червоних “павучкiв” на бiлому
фонi, якi виразно видiляються з-помiж провiд-
них безузорних червоних площин. Бiчнi зовнiшнi
краї цiєї тридiльної горизонтальної площини теж
завершенi зубчиками, однак значно дрiбнiшими,
створеними перетиком. На певнiй вiдстанi вiд неї
розташованi вузькi поверхницi – чорнi тонень-
кi стрiчки з червоним зубчастим завершенням.
Аналогiчна тонка зубчаста чорна й червона група
стрiчок укладених також iз зовнiшньої сторони
однодiльної взористої дiлянки полика (уставки).
Натомiсть з протилежної (внутрiшньої) її зрiвно-
важує декоративний чорно-червоний (“перекла-
дуваний”) з’єднувальний горизонтальний шов.
Справа i злiва площину уставки нiби замика-
ють вертикальнi тоненькi вишитi стрiчки у ви-
глядi чорної та червоної кривульки.
Як i в багатьох iнших сорочках Захiдного По-

лiсся й Волинi, манжети i пазуха в них були ви-
шитi неоднаковим геометризовано-рослинним ор-
наментом. Серед них видiлялася нагрудна частина
декору, в якiй переважав чорний колiр. Вiн дещо
перегукувався з кольором “обмiток” на рукавах i
поликах.
Iнший тип означеної пiдгрупи складають тка-

нини для сорочок, в яких для полика i верхньої
частини рукава ткали доволi широкi, масивнi,
взористi площини. Iнодi одна така група займала

31ВКМ Д-659.

Сорочка, с. Щедрогiр Ратнiвського р-ну Волинської
обл., кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне,
сатинове ткання. ВКМ Д- 182.

Сорочка Сарненський р-н Рiвненської обл., кiн. ХIХ
– поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне, саржеве ткання,
вишивка. МIГ КН-8654.



352 3-4’2009 Народознавчi Зошити

двi третини полика. Тло традицiйно було одно-
тонне – червоне, створене репсовим переплете-
нням, сатином чи саржею 3/1. Пiдпорядкованi
їм тоншi бiлi чи вохристо-золотистi вужчi стрiч-
ки пiдкреслювали ритмiку. Однак акцентом були
в основному поодинокi стрiчки чорних та черво-
них павучкiв на бiлому тлi, розташованi горизон-
тально по центру (с. Погулянка Маневицького
р-ну)32. Для збiльшення тональних градацiй цих
основних барв i збагачення декору скручуванням
червоної та бiлої нитки досягали ефекту мелан-
жу. Такi парнi мерехтливi стрiчки, якi формували
ледь помiтний вiзерунок у виглядi колоска, бу-
ли поверхницями основного декору полика. Спi-
льним для композицiй такого типу були симет-
ричнiсть i рiвновага в 3-5-тидiльному групуваннi
ширших смуг i тоненьких стрiчок, видiлення цен-
тру i бiчних дiлянок та активне звучання насиче-
ної червоної барви. Вона була домiнантою худож-
нього вирiшення узорнотканих площин сорочок.
Ще одним типом третьої пiдгрупи є компо-

зицiї, в яких переважно середина чи бiчнi краї
домiнуючих смуг акцентувалися дрiбноузорними
павучками, кривульками чи iншими нескладни-
ми за формою крупнiшими мотивами, виткани-
ми технiкою перебору. Крiм провiдного червоного
тут застосовували бiлi, чорнi та вохристо-жовтi
кольори для видiлення окремих дiлянок орнамен-
ту. Аналiз iснуючих зразкiв композицiй дозволив
виявити ущiльненiсть (с. Лiсове Маневицького
р-ну)33 або розрiдженiсть (с. Датинь Ратнiвсько-
го р-ну)34 групування як домiнуючих взористих,
так i другорядних безузорних пасочкiв.
У цiлому найширшi й найважливiшi групи ор-

наментальних дiлянок зосередженi переважно бi-
ля горизонтальної лiнiї стику уставки та рука-
ва. Там укладенi в основному масивнiшi узорнi
смуги перебору. Вони активно видiляються чор-
ним чи бiлим кольором на червоному тлi. Загалом
усi групи смуг, розташованi на уставцi i рукавi,
займають половину або бiльшу частину довжи-
ни готового виробу – рукава сорочки. Своєрiд-
ним завершенням композицiї сорочки є спорiдне-
нi смугастi стрiчки, з яких виготовлений комiр-

32ВКМ Д-1174.
33ВКМ Д- 213.
34ВКМ Р2-146.

стiйка та манжет. Розташування основних взори-
стих – “перебираних” стрiчок “павучкiв” i пiдпо-
рядкованих їм гладкотканих смуг за схемою спа-
даючого ритму характерне значною рiзноманiтнi-
стю й варiативнiстю (с. Забрiддя Любомльського
р-ну35. Зазвичай найширшi (8 см) домiнуючi з
них укладалися ближче до лiнiї зшивання уста-
вки та рукава (с. Кортелiси Ратнiвського р-ну36.
Вони ще пiдсилювалися активними за силою зву-
чання кольоровими сполуками – провiдним чор-
ним в поєднаннi з червоним – на бiлому тлi.
Набагато складнiшими за композицiєю ти-

пом цiєї пiдгрупи є тканини для сорочок, в
яких домiнують доволi широкi узорнотканi го-
ризонтальнi площини, витканi технiкою перебо-
ру (сс. Сворицевичi Дубровицького р-ну Рiв-
ненської обл.37, Нуйно Камiнь-Каширського р-
ну Волинської обл.38. Усi вони побудованi за три-
п’ятидiльною схемою i мiстять доволi вишуканi
за формою мотиви ромбiв, розет, зигзагоподiбнi
лiнiї, хрещатi фiгури тощо.
Четверта пiдгрупа (другої групи) включає в

себе тканини для сорочок, в яких переважали
складнi за формою мотивiв взористi смуги, ви-
тканi технiкою перебору, а гладкотканi – пiд-
порядковувалися їм. На уставках (поликах) та у
верхнiй частинi рукава розташовували спорiдне-
нi, подiбнi або й однаковi узорнотканi перебiр-
нi стрiчки. У них переважав червоний колiр, а
чорний пiдкреслював найважливiшi дiлянки ор-
наменту, акцентував ритм укладу основних орна-
ментальних i другорядних стрiчок. Вироби з та-
ким декором найбiльше характернi для сc. Зам-
шани Ратнiвського р-ну39, Лука40, Нуйно41, Вид-
ричi Камiнь-Каширського р-ну Волинської обл.42.
Для них характерно те, що для полика признача-
лася значно вужча тридiльна група узорнотканих
стрiчок, серед яких за величиною i виразнiстю
орнаменту видiлялася центральна смуга.
Набагато ширшою, переважно тридiльною бу-

35ВКМ Д-222.
36РКМ Т-2535, 2534, 3396.
37ВКМ Р2-1719.
38ВНЦ.
39МУНДМ КТ-5013.
40МУНДМ КТ-4919, 5009.
41МУНДМ КТ-5148, 5147.
42ВКМ Д-241.
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ла група спорiднених смуг для декорування верх-
ньої частини рукава. Чiтко видiлялася центральна
i бiчнi краї, а також симетрично розташованi по-
верхницi – у виглядi однiєї чи двох вузьких стрi-
чок. Основна узорна площина сформована хреща-
тими червоними i чорними мотивами, чiтко укла-
деними поряд. Зовнi така смуга обрамлена група-
ми гладких червоних стрiчок, роздiлених чорними
хвилястими i пунктирними лiнiями, якi позбав-
ляють монотонностi сприйняття композицiї усiєї
площини. Охарактеризованi типи взористих тка-
нин цiєї групи поширенi й на теренах Холмщини
та Пiдляшшя43, а також Бiлоруського Полiсся44.
Третя група тканин для сорочок захiдної час-

тини Українського Полiсся й Волинi характерна
горизонтальним розташуванням безузорних та
взористих смуг на поликах та всiй частинi рука-
вiв сорочок. Це неоднаковi за шириною, декором,
щiльнiстю чи розрiдженiстю розташування смуг
тканi вироби. За цими основними критерiями їх
теж можна виокремити в декiлька пiдгруп, типiв
та їх варiантiв.
До першої пiдгрупи (третьої групи) належать

тi, типовою ознакою яких є формування однако-
вих або спорiднених за схемами i ритмiкою роз-
ташування доволi масивних, суцiльно затканих
червоними смугами площин. Вони заповнювали
майже всю уставку, а також сягали третини
верхньої частини рукава (с. Кухли Маневиць-
кого р-ну)45. На гладкому яскраво-червоному тлi
домiнуючих червоних дiлянок розташовано ледь
помiтнi вохристо-жовтi тоненькi пасочки. Вони
характернi переважно неоднаковою шириною, си-
метричнiстю вiдносно центру та бiчних країв.
Цi яснiшi за тоном стрiчки збагачували коло-
рит, вносили теплоту, однак найважливiшою їх
функцiєю було формування ритмiки. Централь-
на, трохи ширша стрiчка, а iнодi й бiчнi краї,
обрамлялися чорними тоненькими пасочками, якi

43Iгнатюк I., Кара-Васильєва Т. Народний одяг україн-
цiв Холмщини й Пiдляшшя.– К., 1997.– С. 178-179.

44Вiннiкава М.М., Богдан П.А. Скарбы з вясковых ку-
фраỹ: Традыцыи̌ны касцюм i текстыль з калекцыi, Народ-
нае мастацтва Беларускага Палесся: Iлюстрованы каталог.–
Мiнск, 2009; Раманюк М. Беларускае народнае адзенне.–
Мiнск, 1981.– Ил. 49-50, 116-117, 126, 138, 139, 156,
189.

45РКМ Т-2469.

пiдкреслювали ритмiку, зосереджували увагу на
найважливiших компонентах декору. Часом по-
руч iз чорними стрiчками укладено дещо ширшi
вохристо-золотистi меланжевi смужки, сформова-
нi скручуванням бiлої та жовтої ниток. Своєю
мерехтливiстю й вiдмiннiстю за тоном вони пе-
вним чином перегукувалися з бiлим тлом виро-
бу. Завершеностi композицiй додавали подвiйнi
чи потрiйнi поверхницi.
Характерно, що цi тонкi, теж тридiльнi групи

стрiчок, однаковi або рiзнi за шириною, укладенi
симетрично лiнiї стику уставки i рукава та до-
мiнуючих червоних площин, але лише з верхньої
зовнiшньої сторони уставки i нижче основного
декору рукава. Вони вiзуально формували спада-
ючий ритм смуг i забезпечували плавний перехiд
вiд насиченої та активної площини декору до ней-
трального бiлого тла рукава. Такi ж самi, як i по-
верхницi, або подiбнi до них, дещо ширшi групи
тридiльних смужок, у яких видiлялася централь-
на стрiчка, укладенi також неподалiк манжетiв.
Комплекс таких смуг, розташованих внизу рука-
ва “зарукавники” нiби зрiвноважували й допов-
нювали насичену декором верхню його частину.
Поверхницi перегукувалися зi спорiдненою за

схемами розташування групою тридiльних гладко
тканих червоних смуг, укладених на рiвнi грудей
передньої пiлки сорочки. Однак цi червонi стрiч-
ки менш насиченi за тоном, оскiльки вони, як i
все полотнище сорочки, виготовленi полотняним
переплетенням, тодi як декор рукавiв – репсовим
чи сатиновим. Охарактеризованi взористi ткани-
ни для сорочок вирiзняються багатством i рiзно-
манiтнiстю вибагливих у мистецькому розумiннi
декоративних рiшень.
Особливою вишуканiстю позначенi спорiдненi

тканини для сорочок цiєї пiдгруни, характернi
тим, що, крiм широких гладкотканих червоних
площин, у них були поодинокi тоненькi стрiчки
у виглядi горизонтально спрямованих у рiзнi сто-
рони (вправо i влiво) колоскiв. Останнi утворенi
завдяки саржевому переплетенню та застосуван-
ню парних уточних прокидок iз скручених двох
ниток контрастних барв – чорної та бiлої або чер-
воної та бiлої. Такi стрiчки колоскiв вирiзнялися
не лише делiкатним малюнком i згармонiзовани-
ми тональними сполуками, а й чiтко вираженою
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Сорочка, с. Самари Ратнiвського р-ну Волинської обл.,
кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне, сар-
жеве, сатинове ткання. ВКМ Д-82.

Сорочка, с. Конище Ратнiвського р-ну Волинської
обл., кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотня-
не, саржеве, перебiрне ткання, вишивка. ВКМ Д-204.

фактурою. Вони рельєфно виступали над гладко-
тканою лискучою поверхнею червоного тла. Крiм
того, скрученi нитки пiткання створювали ефект
мерехтливостi, що пожвавлювало сприйняття за-
гальної площини декору, урiзноманiтнювало i зба-
гачувало його. Колоски обабiч пiдтримувалися ще
поодинокими спорiдненими прокидками (таких
же скручених з двох ниток) контрастних тонiв,
якi вiзуально сприймалися штрих-пунктирними
лiнiями.
У загальнiй композицiї готового виробу (со-

рочки) такi масивнi групи тканого декору запо-
внювали майже всю площину полика i третину
верхньої частини рукава. Вдвоє вужча група од-
нотипних смуг “зарукавникiв” розташована була
внизу рукава, поблизу манжета (с. Ставок Косто-
пiльського р-ну Рiвненської обл.)46. Характерно,
що обидвi широкi групи декору, сконцентрованi
на полику та у верхнiй частинi рукава, закомпо-
нованi за аналогiчною тридiльною схемою з iден-
тичними поверхницями, однак рiзнилися щiльнi-
стю групування (масштабом). На поликах вони
були дещо вужчi, менше мiсця займали черво-
нi смуги. Крiм домiнуючих компонентiв декору
– колоскiв, тридiльнiсть пiдкреслена тоненькими
парними чорними стрiчками з бiлою прокидкою
мiж ними. Поверхницями були поодинокi шир-
шi червонi стрiчки в оточеннi чорно-бiлої пун-
ктирної, вохристої i червоної – суцiльної лiнiї.
Загалом вони симетрично укладенi на незначнiй
вiдстанi вiд домiнуючої групи взористих площин,
доповнювали їх i певним чином замикали компо-
зицiю в єдине цiле.
Осiбно розташована вужча група смуг внизу

рукава “зарукавникiв”, характерна тим, що вона
однодiльна. Посерединi укладена iдентична стрiч-
ка колоскiв в оточеннi гладких тоненьких штрих-
пунктирних пасочкiв тих же барв. Домiнуючим
також був червоний колiр тла. За схемою розта-
шування i внутрiшньою розробкою ця взориста
площина спорiднена з iншими основними компо-
нентами оздоблення сорочки. Двi рiзнi за шири-
ною, але подiбнi за будовою стрiчки “поверхницi”,
укладенi лише з верхньої сторони цiєї групи смуг,
формують плавний перехiд вiд насиченої за деко-

46ВКМ Д-1134.
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ром червоної смугастої площини до нейтрального
бiлого тла.
У цiлому фiлiгранна розробка мотивiв колоскiв,

точна вивiренiсть спiввiдношення їхньої ширини
до тла й пiдтримка iншими стрiчками забезпечу-
ють досконалiсть композицiї усього виробу, висо-
ку естетичну культуру непоказної краси. Усе ска-
зане є найкращим свiдченням великої майстер-
ностi народних майстрiв, їх непересiчних творчих
здiбностей та вродженого таланту.
Другу пiдгрупу (означеної третьої групи)

складають тканини з рапортними композицiями
червоних гладкотканих стрiчок на бiлому тлi, якi
з рiзним ступенем iнтенсивностi заповнювали всю
площину рукава й уставки (за незначними ви-
нятками). У найпростiших iз них – поодинокi
вузенькi стрiчки (по 0,5 см) рiвномiрно розташо-
ванi на бiлому тлi майже всiєї площини рукавiв,
лише бiля манжета помiтний спадаючий ритм цих
смужок i плавний перехiд до гладкого бiлого тла
(с. Яровище Старовижiвського р-ну Волинської
обл.)47.
Така монотоннiсть смугастого декору значною

мiрою компенсувалася домiнуючою ширшою сму-
гою геометричного орнаменту, створеного попе-
ремiнним чергуванням червоних ромбiв концент-
ричної будови та хрещатих фiгур, що їх роздiля-
ли, розташованого вгорi рукава. Обабiч ця узорна
група обрамлена поодинокими тоненькими чор-
ними i червоними стрiчками, якi пiдкреслювали
їх i нiби замикали в єдине цiле. Нижня части-
на уставки теж мiстила подiбну орнаментальну
стрiчку, однак значно вужчу i менш виразну за
декором. Вона мала не лише аналогiчне обрамлен-
ня тоненькими чорними та червоними пасочками.
Вище цiєї групи стрiчок укладено ще декiлька по-
одиноких, червоних стрiчок, подiбних до тих, що
були на рукавах. Вони перегукувалися з ними за
ритмом. Бiльша – верхня частина уставки була
однотонна бiла i нiби зрiвноважувала нижню без-
узорну площину рукава.
Рапортна система укладу смуг, однак значно

складнiших – три- i п’ятидiльних, характерна i
для декоративного вирiшення iнших сорочок (iз
Сарненського р-ну Рiвненської обл.48 та с. Рiчи-

47МIГ КН-8654.
48ВКМ Д-9024.

Сорочка, с. Щедрогiр Ратнiвського р-ну Волинської
обл., кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне,
сатинове ткання, вишивка. ВКМ Д-181.

Сорочка, с. Городок Маневицького р-ну Волинської
обл., поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне, сатинове
ткання, вишивка. ВКМ Д-200.
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ця Камiнь-Каширського р-ну Волинської обл.)49:
у них домiнуючi червонi смуги та пiдпорядкованi
їм вузенькi стрiчки переважали над бiлим нейт-
ральним тлом виробу. Ритмiчнiсть ускладнювала-
ся завдяки позмiнному розташуванню ширших i
вужчих спорiднених за укладом пасочкiв, або ж
контрастних широких груп та однiєї стрiчки.
Акцентом композицiї сорочок з таким щiльно

заповненим смугастим декором є знову ж таки
верхня частина рукава – горизонтальна лiнiя сти-
ку (зшивання його з уставкою). Тут сконцент-
ровано бiльшу кiлькiсть ширших смуг, спорiдне-
них з тими, що заповнюють основне полотнище
рукава.
Iнший варiант рапортних поперечносмугастих

композицiй складають тi, основу яких формують
доволi широкi, щiльно згрупованi червонi площи-
ни та вузькi поодинокi стрiчки (рапорт яких ся-
гає 12-14 см). Вони iнодi чергуються на знач-
нiй вiдстанi (с. Самари Ратнiвського р-ну Волин-
ської обл.50 або дуже щiльно укладенi (с. Щед-
рогiр Ратнiвського р-ну Волинської обл.)51 на бi-
лому тлi. У першому випадку бiле тло домiнує
над взористим смугастим декором. У другому –
навпаки, масивнi червонi площини майже суцi-
льно заповнюють рукав i уставку, а бiле тло
– лише розмежовує їх та акцентує ритм смуг.
Поодинокi чорнi уточнi прокидки пiдкреслюють
найважливiшi дiлянки декору, увиразнюють йо-
го. Парнi чорнi стрiчки обрамляють також три-
дiльну групу щiльно укладених ширших червоних
смуг, що пiдкреслюють горизонтальну лiнiю з’єд-
нання рукава та уставки. Цей комплекс є акцен-
том загального художнього вирiшення сорочки (iз
с. Щедрогiр52.).
Незвичною i вiдмiнною вiд усiх охарактеризо-

ваних схем розташування тканого декору є сороч-
ка iз с. Самари53. У нiй спорiдненi за компози-
цiєю гладкотканi групи смуг заповнюють не лише
площину рукава i уставки, а й передню частину
сорочки – на грудях (вiд шиї i до пояса). Посере-
динi робили розрiз для пазухи. Комiр i манжети

49ВКМ Д-926.
50ВКМ Д-82.
51ВКМ Д-181.
52ВКМ Д-82
53ВКМ Д-181.

теж виготовленi зi спорiдненого за декором домо-
тканого смугастого полотна.
Аналоги рапортних схем декоративного вирi-

шення сорочок з тканим узором iснували й на
сумiжних з Україною теренах Бiлоруського По-
лiсся, зокрема Брестської та Гомельської обл.54.
Третю пiдгрупу (третьої групи) формують

гладкотканi смуги в поєднаннi з домiнуючими
“павучковими” стрiчками. Такi, дещо багатшi за
художнiм вирiшенням, ширшi, безузорнi червонi
площини були тлом для поодиноких вузеньких
стрiчок мiнiатюрних павучкiв. Група цих смуг на
поликах сягала 12 см, спорiднена з нею, iнодi де-
що ширша (12-13 см) розташована у верхнiй ча-
стинi рукава. Обидва однотоннi, подiбнi мiж со-
бою основнi взористi комплекси, утворенi широ-
кими безузорними червоними площинами (сати-
нового переплетення). На їхньому тлi симетрично
укладена рiзна кiлькiсть вузеньких чорних i бi-
лих суцiльних та штрих-пунктирних лiнiй i знач-
но виразнiших за силуетом “павучкових” стрiчок
(перебiрного ткання).
Вiдмiннiсть полягала в тому, що група горизон-

тальних смуг для уставок мала лише одну стрiчку
червоних “павучкiв”, закомпонованих по центру.
В iншiй – для рукавiв, крiм неї були ще пооди-
нокi, симетрично розташованi чорнi стрiчки “па-
вучкiв”. Завдяки контрастним сполукам чорних
“павучкiв” на бiлому фонi, цi взористi смужки
були акцентом композицiї. Як i в подiбних ви-
робах, доповнюючi вузькi стрiчки “обмiтки” за-
вершували зовнiшнi краї основних площин орна-
менту. Вони перегукувалися з групою подiбних
червоних гладкотканих стрiчок симетричної бу-
дови, розташованих поблизу манжетiв та значно
вужчих, укладених горизонтально посерединi ру-
кава. Цi, нескладнi за схемою i ритмом стрiчки
доповнювали i збагачували загальну композицiю
узорнотканих стрiчок (с. Градиськ Маневицького
р-ну)55.
Геометризовано-рослиннi мотиви вишитого ор-

54Курилович А.Н. Белорусское народное ткачество.–
Минск, 1981.– С. 69; Белорусские народные ткани в со-
брании Государственного художественного музея БССР:
Каталог.– Минск, 1979.– Ил. 33-36; Вiннiкава М.М., Бог-
дан П.А. Скарбы з вясковых куфраy̌...– Iл. 23, 78.

55ВКМ Р2-300.
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наменту на комiрi-стiйцi та манжетах рукавiв бу-
ли певним контрастом до основних узорнотканих
компонентiв декору сорочок.
Подiбнi за принципом декору є композицiї, в

яких iдентичнi тридiльнi групи масивних чер-
воних площин з акцентом чорно-бiлих павуч-
кiв, розташованих горизонтально по центру смуг,
призначенi лише для уставок i верхньої части-
ни рукава (с. Погулянка Маневицького р-ну)56.
Вони вiзуально пiдтримувалися доволi широкою
смугастою площиною, без “павучкiв” заповненою
бiля манжетiв.
В iнших, значно вишуканiших за художнiм ви-

рiшенням сорочках найширша (18 см) взориста
площина призначена для оздоблення верхньої час-
тини рукава. Тут, крiм гладкотканих червоних
смуг, розташовано три вузьких стрiчки чорних
“павучкiв” (по центру на жовтому фонi), а си-
метрично укладенi чорнi “павучки” бiля обидвох
країв – на бiлому тлi. Вони є акцентом композицiї
не лише цiєї домiнуючої площини, а й усього ру-
кава57. Спорiднена “павучкова” стрiчка акцентує
також середину iншої, втроє вужчої (6 см) групи
безузорних червоних стрiчок, укладених поблизу
манжета. Натомiсть гладкоткана червона площи-
на уставки (шириною 12 см) не акцентувалася
подiбними “павучковими” стрiчками, тому знач-
но поступалася iншим крупним площинам деко-
ративнiстю. Загалом усi основнi компоненти оз-
доблення сорочки спорiдненi внутрiшньою роз-
робкою червоного тла поодинокими тоненькими
жовтими i чорними стрiчками, якi дещо увираз-
нювали домiнуючi й пiдпорядкованi їм площини,
пiдкреслювали горизонтальнi ритми та збагачува-
ли їхнє мистецьке вирiшення.
Чи не найвишуканiшими за композицiєю є од-

нотипнi варiанти сорочок, у яких усi частини
декору узорнотканих сорочок (розташованi й на
iнших дiлянках рукавiв, на манжетах i комiрi) в
арсеналi засобiв досягнення мистецької виразно-
стi мали домiнуючi павучковi стрiчки. У голов-
них площинах, призначених для розташування на
поликах, та у верхнiй частинi рукавiв таких “па-
вучкових” стрiчок було по три. Вони рiзнилися
лише тим, що на поликах бiчнi, симетрично укла-

56ВКМ Д-1174.
57ВКМ Д-1506.

Сорочка, с. Городок Маневицького р-ну Волинської
обл., кiн. ХIХ ст. Льон, бавовна; полотняне, сатинове,
перебiрне ткання, вишивка. ВКМ Д-814.

Сорочка, с. Лiсове Маневицького р-ну Волинської
обл., кiн. ХIХ ст. Льон, бавовна; полотняне, сатинове,
перебiрне ткання. ВКМ Р2-146.
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денi стрiчки чорних “павучкiв” були на бiлому
фонi, й акцентували цю частину декору. Стрiчка
червоних “павучкiв” на бiлому тлi, укладена по
центру окресленої групи смуг, поступалася чор-
ним “павучкам” активнiстю. Натомiсть у верхнiй
площинi рукава “павучковою” стрiчкою видiля-
ли центральну частину декору, тодi, як червонi
“павучки” (на бiлому тлi) завершували бiчнi сто-
рони цiєї групи смуг. Така варiативнiсть їхнього
розташування забезпечувала багатство декорати-
вного вирiшення i позбавляла їх одноманiтнос-
тi (с. Тельчi Маневицького р-ну)58. Подiбна за
розташуванням основних i другорядних елемен-
тiв оздоблення тканин орнаментом є сорочка зi
с. Каменуха59 того ж р-ну. Обидва зразки ви-
робiв мають також групу гладкотканих (полот-
няним переплетенням) червоних горизонтальних
пасочкiв, на лiнiї грудей передньої пiлки сорочок,
якi органiчно пов’язувалися з однотипними стрi-
чками на рукавах. Однак їхня первiсна функцiя,
очевидно, мала сакральне, оберегове значення, а
не суто декоративне.
Четверта пiдгрупа (третьої групи) охоплює

тканини горизонтального розташування смуг з
геометричним орнаментом по всiй площинi рука-
вiв та уставки.
Одними iз типiв композицiї означеної пiдгру-

пи є тi, в яких домiнуючi три групи орнамен-
ту (витканого технiкою перебору “пiд дошку”)
традицiйно заповнювали верхню частину рука-
ва. Спорiдненi з ними, однак значно вужчi орна-
ментальнi смуги розташованi в нижнiй частинi
уставки. Iншi ж дiлянки рукава та уставки харак-
тернi розрiдженим укладом вузьких груп гладко-
тканих i поодиноких перебiрних стрiчок (рапорт
яких сягає 4,5 см). Бiля манжета i комiра рапорт-
на схема змiнюється плавним переходом до нейт-
рального бiлого тла. Кольорова гама базується на
поєднаннi домiнуючої чорної та пiдпорядкованої
їй червоної барви з незначним вкрапленням вох-
ристої (с. Конище Ратнiвського р-ну Волинської
обл.)60.
Варiантами цього типу є тканини, в яких

значно ширшi, тридiльнi, виразнiшi за формою

58ВКМ Д-1152.
59ВКМ Д-330.
60ВКМ Д-204.

орнаментальнi площини перебору (загальною
шириною 11 см) призначенi для верхньої час-
тини рукава. Нижче, рiвномiрно повторювалися
поодинокi гладкотканi ширшi смуги та вузенькi
пасочки (рапорт яких складав 7,5 см). Цен-
тральна взориста площина сформована густо
заповненими червоними ромбами й симетрично
укладеними по вертикалi трикутниками та бiлим
тлом у виглядi хрещатих фiгур мiж ними. По-
серединi цiєї орнаментальної смуги розташована
чорна штрих-пунктирна лiнiя (створена теж
перебором), яка пiдкреслювала горизонтальний
ритм i акцентувала увагу на найважливiшому
компонентi декоративного вирiшення готового
виробу – сорочки (с. Щедрогiр Ратнiвського
р-ну)61. Зовнiшнi краї основної взористої смуги,
поверхниць та ширших стрiчок, якi заповнюють
усю площину рукава, завершенi зубчастим силу-
етом, який збагачував композицiю i позбавляв
сухостi монотонного ритму.
Однотипними, ще бiльш ускладненими за ком-

позицiєю є тканини для сорочок, у яких теж домi-
нуючi (11,5 см ширини) смуги геометричного ор-
наменту однодiльного (с. Заброди Ратнiвського
р-ну)62 або тридiльного (вдвоє ширшого – с. За-
броди63 цього ж р-ну призначенi для верхньої ча-
стини рукава. Основою цих крупних орнамен-
тальних площин є ромб концентричної будови зi
складним перехрестям по центру. Ромби, укладенi
поряд або вертикально – мiж спареними вузькими
стовпчиками, формували насичену взористу пло-
щину, яка була акцентом художнього вирiшення
усього полотнища рукава.
Значно вужчi дрiбноузорнi стрiчки “павучкiв”

або складнiшi за схемами розташування i формою
дещо ширшi смужки орнаменту (у виглядi пар-
них ромбикiв, укладених вертикально) розташо-
ванi посерединi кожної (або через одну) ширшої
смуги, що позмiнно чергується з вузькими пооди-
нокими безузорними стрiчками по всiй площинi
рукава. Прикметною ознакою обох зразкiв тка-
нин з такими рапортними композицiями є те, що
домiнуючими в них виступають червонi гладко-
тканi та пiдпорядкованi їм ширшi орнаментальнi

61ВКМ Д-182.
62ВКМ Д-210.
63ВКМ Д-209.
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смуги i вузькi стрiчки. Контрастний бiлий колiр
служить фоном для них та увиразнює як форму
мотивiв у смузi, так i ритмiчнiсть чергування усiх
складових декору рукава i сорочки в цiлому. Всi
ширшi взористi i безузорнi площини та смуги ха-
рактернi симетричнiстю внутрiшньої їх розробки,
тридiльнiстю, наявнiстю однiєї або й двох-трьох
поверхниць у виглядi тоненьких червоних стрiчок
(на бiлому фонi). Взористi стрiчки, якi їх роздiля-
ють, iнодi мають зубчастий силует64, який пере-
гукується з iншими складовими (”павучками” та
домiнуючим ромбiчним орнаментом), що урiзно-
манiтнює i збагачує загальну композицiю рукава
сорочки.
На уставках розташовано теж групу спорiдне-

них рапортних стрiчок, вiд яких доверху укладено
вужчi поодинокi пасочки, що створюють плавний
перехiд до нейтрального бiлого тла. З протилеж-
ного боку – бiля лiнiї зшивання уставки й рука-
ва – традицiйно помiщали найширшу безузорну
або взористу групу смуг, якi акцентували плечо-
ву частину сорочки.
Загалом усi компоненти тканого декору сороч-

ки формували цiльну композицiю. Контрастом до
них були взористi дiлянки (створенi технiкою ви-
шивки – хрестиком) рослинно-геометризованого
орнаменту, розташованого на манжетах, вiдклад-
ному комiрi та у виглядi нагрудника – на пазусi
сорочки65. Натуралiстичне вiдтворення вишитих
в’юнких галузок з широкими розложистими три-
лисниками i поодинокими листочками, укладени-
ми мiж суцвiттям дрiбних квiток та пуп’янкiв,
мали цiлком iнший принцип декоративного вирi-
шення, нiж узорнотканий основний геометричний
орнамент рукавiв, потрактований лаконiчно.
До п’ятої пiдгрупи (третьої групи) вiдноси-

мо тканини з горизонтальним розташуванням
крупних червоних площин геометричного орна-
менту на уставцi та у верхнiй частинi рукава.
Доповнювали й пiдтримували їх групи гладкотка-
них смуг, розташованих внизу рукава “зарукав-
ники” й на манжетi.
Як i в спорiднених сорочках (попередньої пiд-

групи), основою композицiї обох домiнуючих
площин орнаменту (витканого технiкою перебо-

64ВКМ Д-209.
65ВКМ Д-209.

ру) є великi ромби концентричної будови зi скла-
дною розробкою внутрiшнього поля та зовнiш-
нiх країв. Найчастiше вони завершенi прямокут-
ними або скiсними вiдростками, якi збагачували
силует ромбiчних фiгур (с. Пiща Любомльського
р-ну)66. Центральна частина ромбiв створена ма-
ленькими чотирма ромбиками, укладеними симет-
рично мiж скiсним перехрестям. Обидва зовнiшнi
краї усiєї групи ромбiчного орнаменту обрамленi
групою вузьких стрiчок iз зубчастими виступа-
ми рiзної ширини, якi за формою перегукували-
ся з основними мотивами. Група тонких черво-
них стрiчок забезпечувала поступовий перехiд до
бiлого тла, а також була спорiднена з подiбни-
ми гладкотканими “затиканими”, “перетиканими”
смужками, розташованими бiля манжета, а ще ву-
жчi – на самих манжетах сорочки. Традицiйно
основний пурпурово-червоний колiр усiх компо-
нентiв декору збагачувався введенням поодино-
ких уточих прокидок контрастної чорної барви, а
також вохристо-жовтої, яка пом’якшувала цi спо-
луки й робила їх теплiшими.
Найбiльше аналогiв такого типу сорочок узор-

нотканих (виготовлених перебором “пiд дошку”),
а ще бiльше вишитих (технiкою занизування,
яка iмiтувала ткання перебором) знаходимо в
районах Українського67 (сс. Ворокомле Камiнь-
Каширського р-ну68, Городок69, Яблунька Мане-
вицького р-ну70, Замшани Ратнiвського р-ну Во-
линської обл.71 та Бiлоруського Полiсся72.

Четверта група тканин для сорочок захiд-
ної частини Українського Полiсся й Волинi вiд-
мiннi вiд усiх охарактеризованих тим, що у них

66ВКМ Д-47.
67Сахута Е.М., Стельмащук Г.Г. Декор народной одеж-

ды // Общественный быт...– С. 320-321.
68ВКМ Д-1262.
69ВКМ Д-198.
70ВКМ Д-136.
71ВКМ Р2-1020.
72Курилович А.Н. Белорусское народное ткачество...–

С. 69-70; Белорусские народные ткани...– С. 31-34, 36-
41, 44, 46; Раманюк М. Беларускае народнае адзенне.–
Мiнск, 1981. – Ил. 6, 9, 10, 50, 70-73, 75-83, 95, 98,
138, 156, 162, 173-175, 189, 299, 303, 307, 310, 323, 325;
Сахута Я.М. Узорное ткачество и вышивка // Художест-
венные ремесла и промыслы Белоруссии.– Минск, 1988.–
С. 250-251; Вiннiкава С.М., Богдан П.А. Скарбы з вяско-
вых куфраy̌...– С. 63, 101-110, 121-123.
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Рукав сорочки, с. Ставок Костопiльського р-ну Рiв-
ненської обл., Льон, бавовна; конопляне, сатинове ткання,
вишивка. ВКМ Т-2469.

Рукав сорочки (фрагмент), с. Ставок Костопiльського
р-ну Рiвненської обл., Льон, бавовна; конопляне, сатинове
ткання, вишивка. ВКМ Т-2469.

лише на поликах (уставках) розташованi узор-
нотканi горизонтальнi смуги, а на рукавах –
вертикальнi73.

До першої пiдгрупи можна залучити взорис-
тi тканини з три- п’ятидiльною схемою розта-
шування нескладних орнаментальних смуг, ут-
ворених дрiбними прямокутниками чи хрестика-
ми на бiлому нейтральному фонi. Завдяки то-
нальному контрасту червоного, чорного, а iнодi
й вишневого кольорiв орнаменту на бiлому тлi
форма мотивiв чiтко видiлялася, вони активно
звучали в загальнiй полiфонiї художнього вирi-
шення твору. На уставках здебiльшого заком-
поновували широку (8-10 см) тридiльну смугу
з однотипними поверхницями обабiч (с. Воро-
комле Камiнь-Каширського р-ну74 або у виглядi
трьох, однакових за шириною, однак контрастних
за кольоровими сполуками смуг iдентичного ор-
наменту (с. Рiчиця Камiнь-Каширського р-ну75.
В обох типах композицiї видiлялася середня час-
тина взористої площини уставки. Промiжки бiло-
го тла мiж смугами пiдкреслювали тридiльнiсть
їхнього укладу, полегшували сприйняття групи
цих смуг в цiлому та сприяли органiчному зв’яз-
ку з тим же кольором фону всього виробу.
Взористi площини рукава були частiше всьо-

го значно багатшi, наповненi бiльшою кiлькiстю
смуг, ширших (12-15 см) за розмiрами. У них
теж симетрично видiлялася центральна домiную-
ча смуга та її бiчнi складовi. Поодинокi тоненькi
пасочки в одну-двi нитки пiдкреслювали основнi
компоненти декору й збагачували художнє вирi-
шення всього виробу.
Iнший варiант однотипних композицiй склада-

ли тканини, у яких тло взористих смуг було най-
частiше червоного кольору. Орнаментальнi – чор-

73Oбидвi групи орнаментальних смуг ткали на верстатi
горизонтально. Пiсля цього одну з них розрiзали по верти-
калi навпiл, для двох уставок. Iншу ж (шириною 55-60 см),
призначену для рукава, при зшиваннi сорочки повертали
вертикально i пришивали рукав до уставки. Горизонтальну
лiнiю зшивання (з’єднання) цих двох складових сорочки
переважно додатково не декорували, оскiльки якраз у ниж-
нiй частинi полика розташовували основнi поперечнi взори-
стi смуги. Вертикально спрямований орнамент рукава теж
впритул доходив до них.

74ВКМ Р2-2258.
75ВКМ Д-1128.
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Сорочка с. Градиськ Маневицького р-ну Волинської обл., кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; конопляне,
сатинове ткання, вишивка. ВКМ Р2-300.

Сорочка, с. Велимче Ратнiвського р-ну Волинської обл., кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне, репсове,
перебiрне ткання, вишивка. ВКМ Д-116.
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нi та червонi смуги (виготовленi технiкою пере-
бору) рельєфно виступали над гладкою поверх-
нею фону. Вони створювали тональнi свiтлотiньо-
вi вiдблиски, якi додатково збагачували й урiзно-
манiтнювали взористi площини. Поодиноко укла-
денi фрагменти орнаменту на бiлому тлi вносили
свiжiсть i пiдсилювали звучання сумiжних його
дiлянок (с. Нуйно Камiнь-Каширського р-ну)76.
Друга пiдгрупа охоплює набагато ширшi,

складнiшi за композицiєю i виразнiшi за фор-
мою мотивiв узорнi тканини для сорочок (ви-
тканi теж технiкою перебору). Вона об’єднує ве-
лику кiлькiсть спорiднених виробiв iз найрiзнома-
нiтнiшими схемами розташування геометричного
орнаменту.
Один тип об’єднує вироби, в яких домiнуюча

тридiльна взориста червона група заповнює всю
площину уставки. На нiй зосереджена голов-
на увага глядача. Основний орнамент традицiйно
розташований посерединi дещо ширшої (10,5 см)
центральної смуги. Вона утворена зiрчастими ро-
зетами (вписаними в восьмигранну фiгуру), роз-
межованими подвiйним перехрестям (с. Сарники
Луцького р-ну Волинської обл.)77. Ця взориста
смуга чiтко видiлялася на бiлому фонi. Ще бiль-
шого звучання додавала їй чорна горизонтальна
прокидка, укладена посерединi, яка увиразнюва-
ла окремi дiлянки орнаменту й акцентувала ува-
гу на цiй площинi. Вужчi, суцiльно згрупованi
обабiч за принципом симетрiї та рiвноваги групи
червоних вузьких стрiчок iз зубчастим завершен-
ням зовнiшнiх країв доповнювали й пiдтримували
основну взористу смугу. Вузькi поверхницi, роз-
ташованi неподалiк вiд них, створювали плавний
перехiд до нейтрального бiлого тла.
Лише з однiєї, нижньої сторони (вiд домiную-

чої площини) розташовано значно вужчу взорис-
ту смугу (10,5 см). Вона утворена подiбними за
формою, однак меншими за розмiрами мотивами
– прямокутником iз вписаним у нього ромбом, з
деталiзованою розробкою внутрiшнього поля. Бi-
лi промiжки тла увиразнювали силует основних
фiгур, якi перегукувалися з однотипними мотива-
ми домiнуючої узорної площини, доповнювали i
пiдтримували її.

76ВКМ Р2-1692.
77ВКМ Р2-454.

Спорiднена, хоча й набагато вужча (10,7 см)
тридiльна група провiдного геометричного орна-
менту та пiдпорядкованих їм гладкотканих вузь-
ких стрiчок укладена вертикально, посерединi ру-
кава. Вона щiльно прилягала до горизонтальної
лiнiї стику (зшивання уставки i верхньої частини
рукава) i творила разом з декором уставки цiльну
композицiю.
Iнодi основу центральної смуги орнаменту

складають вибагливi за формою розети, утворе-
нi ромбами концентричної будови з видовженими
скiсними вiдростками, якi їх обрамляють ззовнi
(вони нагадують листочки) та перехрестям, котре
розмежовує цi розети. Подiбнi основнi мотиви (з
усiченими зверху i знизу вершинами) формують
також iншi вужчi орнаментальнi смуги, пiдпоряд-
кованi домiнуючiй групi декору, сконцентровано-
му на уставцi78.
Iснує велика кiлькiсть однотипних варiантiв та-

ких композицiй з бiльш чи менш ущiльненим ук-
ладом крупних i менших за розмiрами мотивiв,
варiативнiстю їх форми й поєднання мiж собою
(сс. Боровно79, Сошично Камiнь-Каширського р-
ну80, Горигляди Любомльського р-ну Волинської
обл.)81. Спiльним для них є тридiльнiсть з видi-
ленням центральної ширшої смуги, наявнiсть по-
верхниць та акцентування чорною стрiчкою цен-
тральної частини або й бiчних країв домiнуючої
смуги орнаменту. Такий традицiйний метод пiд-
креслення чорним (темно-синiм) кольором черво-
них взористих площин характерний i для деко-
ративного вирiшення тканих та вишитих виробiв
Бойкiвщини, Лемкiвщини, Подiлля, Холмщини
й Пiдляшшя та iн. iсторико-етнографiчних р-нiв
України82.

78МНУМ МIГ КН-8942.
79ВКМ Д-1401.
80ВКМ Д-1399, 1400.
81ВКМ Р2-305.
82Чугай Р.В. Ткацтво // Бойкiвщина. Iсторико-

етнографiчне дослiдження.– К., 1983.– С. 134-141;
Никорак О.I. Сучаснi художнi тканини Українських
Карпат...– С. 103, 105-107; Никорак О.I. Україн-
ська народна тканина: типологiя, локалiзацiя, худож-
нi особливостi.– Ч. 1. Iнтер’єрнi тканини (за ма-
терiалами захiдних областей України)...– С. 190-193,
204, 277-482; Iгнатюк I., Кара-Васильєва Т. Народ-
ний одяг українцiв Холмщини й Пiдляшшя...– С. 177-
214; Никорак О.I. Художнє ткацтво // Лемкiвщина.
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Третя пiдгрупа об’єднує тканини для узорно-
тканих сорочок, у яких найважливiшi смуги орна-
менту призначенi для рукава (вони розташованi
в сорочцi вертикально), а пiдпорядкованi їм вужчi
пасочки для уставки – горизонтально. Характер-
но, що уставковий декор був переважно у виглядi
однiєї смуги орнаменту (утвореного ромбами з
найрiзноманiтнiшою розробкою внутрiшнього по-
ля та подвiйним чи потрiйним перехрестям, що їх
розмежовує). На незначнiй вiдстанi обабiч завер-
шує його тоненька, зигзагоподiбна лiнiя, яка ви-
конує функцiю поверхницi (с. Острiвок Камiнь-
Каширського р-ну)83.

Декоративне ж вирiшення рукава такої со-
рочки набагато складнiше, базується на три-
п’ятидiльнiй схемi розташування спорiднених ос-
новних i пiдпорядкованих мотивiв, з деталiзова-
ною розробкою їхньої форми (зовнiшнiх обрисiв
та внутрiшнього членування). Завдяки контрасту
червоного кольору вiзерунки графiчно чiтко ви-
дiляються на бiлому фонi i творять цiльну ком-
позицiю. Ширшi та вужчi промiжки бiлого тла
мiж мотивами в смугах i мiж самими смугами
теж формують ритмiку, яка збагачує декоративне
вирiшення не лише групи смуг, але й усiєї взори-
стої частини рукава та уставки сорочки. Подiбна
вузька смуга з тканим орнаментом розташована
вертикально й на пазусi сорочки, ще вужча – го-
ризонтально на рукавi та комiрi.

Аналоги проаналiзованих типiв узорнотканих
сорочок з найрiзноманiтнiшими схемами гори-
зонтального й вертикального розташування ор-
наменту є i в iнших етнографiчних районах
Українського Полiсся (зокрема, Центрального та
Схiдного)84.

Однотипнi вироби побутували й на теренах су-
мiжних районiв Бiлорусi (Брестської, Могилiвсь-

Iсторико-етнографiчне дослiдження. У 2-х т.– Т. 2. Ду-
ховна культура...– С. 252.

83ВКМ Д-192.
84УЦНК КН-126; Сидорович С.Й. Художнi тканини

захiдних областей УРСР...– С. 93-94; Матейко К.I. Укра-
їнський народний одяг...– С. 147-152; Николаєва Т.А.
Украинская народная одежда...– С. 37, 182-183; Захарчук-
Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Українського
Полiсся...– С. 64-65.

Сорочка, с. Ворокомле Камiнь-Каширського р-ну Во-
линської обл., поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне,
перебiрне ткання. ВКМ Р2-2258.

Сорочка, с. Горигляди Любомльського р-ну Волинської
обл., кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне,
перебiрне ткання. ВКМ Р-305.
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Сорочка, с. Мельники Любомльського р-ну Волинської
обл., кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Льон, бавовна; полотняне,
перебiрне ткання. ВКМ Д-2321.

Сорочка. Волинське Полiсся., поч. ХХ ст. Льон,
бавовна; полотняне, перебiрне ткання, вишивка. МIГ
КН-8942.

кої та Гомельської обл.)85, а також Росiї86.
Отже, дослiдження залучених до аналiзу зраз-

кiв узорних тканин для сорочок захiдної частини
Українського Полiсся й Волинi дозволив вияви-
ти наступну закономiрнiсть. Мiсце розташування
взористих частин на полi тканини, насамперед,
зумовлене кроєм сорочки (та iнших компонентiв
одягового комплексу). Цi орнаментальнi дiлянки
призначенi пiдкреслювати лiнiю крою (зшивання
окремих частин сорочки) та видiляти найважли-
вiшi, зручнi для огляду його деталi.
Художнє вирiшення узорнотканих сорочок ви-

значалося передусiм традицiями формування одя-
гових комплексiв i залежало вiд форми всiх скла-
дових компонентiв. Дослiдження наявних арте-
фактiв дозволило виявити значну рiзноманiтнiсть
i багатство композицiї, варiативнiсть тих чи iн-
ших схем розташування декору, пропорцiйнiсть
спiввiдношення рiзних його елементiв. На осно-
вi систематизацiї тканого декору за мiсцем роз-
ташування в готовому виробi (на сорочцi) ми
умовно видiлили чотири групи. За композицiєю
i технiкою ткання вони, в свою чергу, подiля-
ються на рiзну кiлькiсть пiдгруп, типiв та їх
варiантiв.
До першої групи належать тканини, узорно-

тканi смуги яких призначенi лише для уставок
сорочок. Вона нараховує найменшу кiлькiсть
типiв, характерна простотою декору й ощадливiс-
тю застосування засобiв досягнення мистецької
виразностi.
До другої групи залучаємо тканини, взористi

площини яких розташованi на уставках та у
верхнiй частинi рукава сорочок. У цiй групi видi-

85Сахута Е.М., Стельмащук Г.Г. Декор народной одеж-
ды // Общественный, семейный быт и духовная культура
населения Полесья...– С. 320-324; Сахута Е.М. Народное
ткачество и вышивка // Сахута Е.М., Говор В.А. Ху-
дожественные ремесла и промыслы Белоруссии.– Минск,
1988.– С. 250-251; Курилович А.И. Белорусское народное
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ляємо чотири пiдгрупи значно багатших за деко-
ром тканин, кожна з яких має неоднакову кiль-
кiсть типiв та їх варiантiв.
Третя група охоплює тканини, в яких горизон-

тальнi групи орнаменту заповнювали всю площи-
ну уставки i рукава. Вона має три пiдгрупи та
велику кiлькiсть вишуканих за художнiм вирi-
шенням типiв тканин та їх варiантiв.
До четвертої групи належать тi тканини, гори-

зонтальнi смуги яких призначенi для розташу-
вання їх на уставцi, а на рукавi – спорiдненi з
ними взористi площини, укладенi вертикально.
Вони теж мають три пiдгрупи, значну кiлькiсть
типiв, позначенi багатством i варiативнiстю деко-
ративного вирiшення.
Спiльним для всiх означених груп, пiдгруп i

типiв композицiї узорних тканин для сорочок є
симетричнiсть i тридiльнiсть укладу смугасто-
го декору з видiленням центральної домiнуючої
площини, чiтка ритмiчнiсть повторень гладкотка-
них та взористих смуг. Кольорова гама насичена,
базується на переважаннi пурпурово-червоної та
вкрапленнi незначної кiлькостi темно-синьої або
чорної (яка її замiнила) та вохристо-золотистої
барв. Лише у виробах другої пол. XX ст. з’яви-
лася ширша палiтра кольорiв за рахунок введення
до усталених сполук поодиноких стрiчок зеленої,
синьої, фiолетової, вишневої барв.
Орнаментальнi площини сорочок утворенi по-

єднанням незначної кiлькостi лаконiчних за силу-
етом геометричних мотивiв: ромбiв концентричної
будови (iнодi зi вписаними в них розетами), хре-
щатими фiгурами (одинарним, подвiйним чи пот-
рiйним перехрестям), трикутники (спаренi й вер-
тикально укладенi) та елементами, що заповню-
вали цi мотиви чи промiжки мiж ними. В узор-
нотканих виробах простежується також ритмiч-
нiсть, яка розгортається по горизонталi i верти-
калi. Горизонтальнi ритми iснують у межах смуги
чи групи смуг орнаменту. Натомiсть вертикальна
ритмiка сформована схемами розташування вузь-
ких смуг i широких площин не лише у групах, але
й по всьому полотнищу рукава, уставки i ширше
– всього виробу (сорочки).
Наявнiсть значної кiлькостi охарактеризованих

груп, пiдгруп, типiв композицiї та їх варiантiв є
найкращим свiдченням значного багатства й рiз-

номанiтностi художнього вирiшення узорних тка-
нин для сорочок дослiджуваного регiону.
За схемами розташування тканого декору на

жiночих сорочках спостерiгаються також значнi
територiальнi вiдмiнностi. Зокрема, для пiвнiчних
районiв Українського Полiсся, як i в сумiжних

Сорочка, с. Пiща Любомльського Волинської обл., кiн.
ХIХ ст. Льон, бавовна; полотняне, репсове, перебiрне
ткання, вишивка. ВКМ Д-47.

та вiддалених вiд них районiв Бiлоруського По-
лiсся характерне розташування орнаменту на
уставках i по всьому полю рукавiв та спереду (на
грудях) сорочки. У виробах схiдної частини дос-
лiджуваного регiону бiльш поширений уклад взо-
ристотканих горизонтальних площин внизу поли-
ка та вертикальних – вздовж верхньої сторони
рукава. У захiднiй частинi Українського Полiсся
й Волинi типовим було зосередження взористих
площин горизонтально на уставках та у верхнiй
i нижнiй частинi рукава на “зарукавнику”. Iнодi,
крiм традицiйного акцентування плечової части-
ни, вертикальнi смуги оздоблювали й середину
зовнiшньої частини рукава сорочки.




