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ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРНАМЕНТИКИ КИЛИМІВ ТА 

ГОБЕЛЕНІВ З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті проаналізовано художньо-стилістичні особливості рослинного та 

геометричного орнаменту килимів та гобеленів з фондової колекції НІЕЗ «Переяслав». 
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Орнаментика народних тканин стала об’єктом наукового дослідження   з середини ХІХ 

століття. Ця тема у наукових дослідженнях Д. Антоновича, М. Біляшівського, 

Д. Щербаківського, А. Жука та ін. [2; 3; 20; 21; 5; 6]. Із цього часу починається процес 

накопичення фактичного матеріалу, формування критеріїв його наукової оцінки, 

систематизації та класифікації. 

Килими та гобелени з фондової колекції Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» (далі НІЕЗ «Переяслав»), ще не були темою спеціального 

дослідження. Матеріали колекції НІЕЗ «Переяслав» були дослідженні фрагментарно 

В. Андріяшко в статті «Художні особливості геометричних килимів Київщини» [1]. 

Особливо актуальним у зв’язку з цим постає питання грунтовного вивчення колекції 

килимів та гобеленів НІЕЗ «Переяслав». З метою введення їх до наукового обігу та 

подальшого більш детального розгляду в контексті етнографічного і мистецтвознавчого 

аспектів. 

Фондова колекція килимів та гобеленів НІЕЗ «Переяслав», нараховує 80 одиниць. За 

орнаментом килими можна поділити на 4 групи: 1) килими з геометричним орнаментом; 

2) килими з фітоморфним орнаментом; 3) килими з зооморфним орнаментом; 4) «датовані» 

килими. Окрему групу килимових виробів складають авторські гобелени. 

Метою цієї роботи є комплексне вивчення фондової колекції килимів та гобеленів НІЕЗ 

«Переяслав». Згідно поставленої мети визначені конкретні завдання: проаналізувати  

художньо-стилістичні особливості орнаменту килимів та гобеленів, простежити 

закономірності колористики в килимах та гобеленах,  що зберігаються у фондовій колекції 

НІЕЗ «Переяслав». 

У килимарстві, як і в інших галузях народної творчості України, джерелом 

орнаментальних мотивів стає рідна природа. Навколишній світ – основа орнаментальних 

мотивів.   Творча переробка природних форм завжди приводила до значних змін, але первісний 

зміст при цьому зберігався. Такі мотиви як «дерево життя», «виноград»,  «рожина» і надалі 

зберігають характер першообразу [3]. 

В орнаментації трапляються мотиви, що походять з глибокої давнини. Первісний 

символічний зміст їх зовсім утратився й набув тільки орнаментального значення. «Зірка» – 

найбільш поширений елемент не лише українського мистецтва, а й усіх народів світу. Його 

часто бачимо у вишивках, розписах хат, писанок. Залежно від кольорового забарвлення він 

щораз виглядає по-новому. Поширені й орнаментальні вирішення хрест, різні розетки. Часто 

ступінь геометризації елементів досить значний [3]. 

Існує думка про те, що найбільш ранні українські килими мали геометричний орнамент. 

Це смугасті композиції, малюнок яких дедалі більше ускладнювався, що зумовило появу 

медальйонних та інших складних композицій. Основні форми геометричного орнаменту дуже 

прості. Одні прямокутники, трикутники, ромби утворилися внаслідок особливостей самої 

техніки ткацтва, другі були створені узагальненням і геометризацією елементів природи, 

треті – це традиційні символічні мотиви, що втратили свій давній зміст. Завдяки різним 

масштабним співвідношенням і вдало знайденим кольоровим сполученням килими, складені 

з геометричних мотивів, справляють велике естетичне враження [1]. Нариклад, килим (Т-
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6413). Поле чорне. Основний узор: хрести в ступінчатих ромбах, чорні,червоні, білі, жовті, 

зелені, фіолетові, оранжеві. Та килим (ПХІМ-3535). Поле чорне. Основний узор: хрести в 

ступінчастих ромбах. 

Власне з геометричних мотивів найчастіше зустрічаються восьмикутні розети, східчасті 

ромби. У цих килимах чітко визначене основне поле, як і в рослинних, наявна широка кайма. 

У більшості геометричних килимів переважають чорний, брунатний, червоний, білий і жовтий 

кольори; інколи зустрічаються темно-синій і блакитний. Тло – переважно чорне, темно-

коричневе або жовте, трапляється червоне й малинове [16]. 

Килим з геометричним орнаментом смуги, ромби (ПХІМ-3881).  Колористика килима 

чорно-зелена, червоно-синя кольорова гама.  Геометричний орнамент вважається 

найархаїчніший. Ще один з різновидів геометричного орнаменту спостерігається на килимі 

(ПХІМ-3882). Узор: восьмикутні зірочки, по обидва боки різнокольорові смуги. У колірній 

гаммі килима переважає брунатно-зелений та червоний колір. 

Етапом розвитку геометричного орнаменту килимів було створення композицій з 

безперервним рапортом. Є три основні схеми розміщення узорів у центральній частині і на 

каймі килима: симетрична композиція; рапортна композиція (складається з повторюваних у 

певному ритмі узорів одного масштабу); композиція з вільним розміщенням узорів на 

площині. 

На геометричному килимі (Т-854) поле заповнено горизонтальними орнаментальними 

смугами, що складаються з восьмикутних зірок, ромбиків, зигзагоподібних уступчастих ліній. 

У горизонтальному ряді розташовані чотири зірки, між якими розташована ділянка фону, 

конфігурація якого нагадує зрізаний ромб з двома довгими прямокутниками. Таких рядів у 

килимі п’ять. До рядів зірок з обох боків симетрично примикають такої ж ширини смуги з 

зигзагоподібними елементами, між якими знаходяться вужчі орнаментальні смужки, 

заповнені різного розміру ромбиками. В колірній гамі килима переважають теплі жовті, 

коричневі, помаранчеві тони з вкрапленням оливкових та синьо-зелених відтінків. Малюнок 

кайми складається з одного мотиву, що нагадує стилізованого лелеку, який розміщений 

рядком. Вражає у композиції килима відсутність будь-якої системи у колірному рішенні [1]. 

Ще один килим з геометричним орнаментом (Т-846), орнаментальне поле якого 

утворюється чергуванням рядів однакової ширини (всього у килимі їх налічується 

одинадцять). Геометричний орнамент першого рядка складений з трьох уступчастих ромбів, 

які в свою чергу мають внутрішню розробку – аналогічний ромб меншого розміру з вписаним 

у ньому хрестом. Між великими ромбами розташовані дві симетричні половинки ромбів. 

Орнамент другого рядка складається з трьох ідентичних мотивів, що нагадують 

геометризовану вазу. У композиції два середні рядки ромбів, де крайні фігури не цілі, а 

половинчасті − таке довільне трактування говорить, що майстер ткав імпровізуючи у процесі 

роботи. Колірна гамма килима – це оранжеві, золотисті, оливкові та бежеві тони [1]. 

На килимі домотканому (Т-9642), домінуючими кольорами є червоний, синій, 

жовтогарячий, фіолетовий, жовтий, рожевий, чорний і білий. Узор рапортний, розміщений 

горизонтальними вузенькими смугами, гостроконечні зірочки («гостра рожина»), «рожинка» 

(ступінчастий хрест), кущики та хрести з «дамочок». Ці чотири смуги повторюються п’ять 

разів. Основний узор обведений «пилочкою». Кайма на червоному фоні, нижня лиштва – 

споювані ромби з шишечками в середині, на вершинах ромбів пів квіточки. З лівого та правого 

боку на каймі зображена ламана калинова гілка з розкиданими шишечками. Вужчий бік 

обведений різнокольоровими смугами, ширший – зеленою пилочкою. З двох сторін торочки.  

Крім народних килимів, побутували так звані «панські килими». Панські килими мали 

своєрідне оздоблення з помітним впливом тогочасних мистецьких стилів бароко, рококо, 

класицизм. Їх характеризують малюнки з натуралістичним трактуванням квітів, овочів, 

плодів. Кайма у таких випадках була того ж кольору (або близького до нього), що й середина. 

Орнамент її формувався пружними бігунцями, листками, квітами [12]. 
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Килим (Т-165)  безворсовий, двосторонній. Білий фон, орнамент рослинний. Чергуються 

букети великих різнокольорових квітів розмішених горизонтальними рядами. Дві кайми: 

внутрішня  – вузька, зовнішня широка з квітчастою гірляндою. 

Килими, що мають орнаментальну кайму можна поділити на дві групи: перша – килими 

з однаковим тлом кайми і центрального поля; друга, у яких кайма і центральне поле різного 

кольору. Кайма може оточувати килим  з двох, трьох або з усіх чотирьох боків. 

Починаючи ще з XVII століття, поширюється оформлення килимів рослинним 

(фітоморфним) орнаментом, якій був притаманний для Київщини, Полтавщини [18]. Узор, 

характерний для більшості українських квіткових килимів усіх періодів і, зокрема, для тих, що 

зберігаються в колекції НІЕЗ «Переяслав», відзначається ритмічним повторенням на світлому 

(або темному) тлі стилізованого площинного мотиву, у вигляді квіткового букету. Для таких 

килимів була характерна кайма – хвиляста лінія, квітуча гірлянда чи гілка.  

Яскравим прикладом такої композиції орнаменту, є килим  (Т-9627).  Килим домотканий 

з витканим узором. У центрі на чорному фоні букет троянд з бутонами і листочками, та 

синенькими квіточками. По краях вздовж всього килима – ланцюг троянд (червоних, рожевих, 

бурякових) з зеленими та коричневими листочками. Над ними з чотирьох сторін по кутах вивід 

троянди з синенькими квіточками. Весь узор підведений зеленою та світло-зеленою лініями. З 

двох сторін килима біла бахрома. 

Характерні елементи оздоблення килима – «Дерево життя» з великими квітковими 

формами у вигляді бутонів, яблуневого цвіту, винограду [12]. 

Килим вовняний домотканий(Т-402): чорний фон, на ньому два ряди з гілок квітів і 

вазонів, які через один, так зване «дерево життя», а між ними в розкидку квіточки і листочки. 

Квіти темно-червоного, гірчичного темно-бузкового кольору, а листя – гірчичного і 

болотного. Кайма потрійна: від краю вузенька з’єднана пилочка (з’єднані зубці) різних 

кольорів, кожного кольору по три-чотири зубчики, в як ізаходять зубчики іншого кольору.  

Килим «горбиковий» (Т-436) сер. ХІХ ст.  ткався на розбоях в с. Вітовці: чорне поле по 

ньому букети різнокольорових стилізованих квітів, розташованих горизонтально по 3-2 в ряді, 

кайма зелена з виводом різнокольорових стилізованих квітів.  

Килим домотканий  (Т-688): поле чорне, по ньому шість великих букетів і розкидані 

окремі квіти, кайма жовтувата. На подовжній – вивід з червоними і білими квітами, на 

поперечній – з боків виводу два ряди густо розташованих квітів. Біля самого краю пилочка 

фіолетового і світлого кольору.  Ткався в с. Капустинці Переяславського повіту в ХІХ ст. 

Килим (Т-736) тканий на розбоях: на чорному фоні – «вазони» (великі червоні й малинові 

квіти). Кайма червона: різнокольорові квіти й листочки чергуються. Кайма від середини, 

обведена жовтою «кривулькою», а від краю − бузковою «пилочкою». На вузьких краях по 

вісім різнокольорових смуг.  Торочки  на килимі зроблені з основи. Ткався в с. Пристроми в 

1910 р. 

Килим домотканий (Т-3388): по чорному полю різнокольорові стилізовані квіти з 

зеленими листочками,  на листочках різнокольорові кривульки (з трьох з’єднаних дамочок), а 

на квітах – шість дамочок іншого кольору, кайма червона по краю (розкидані окремі квіти з 

листочками) фіолетова пилочка, а від середини – жовта. По вузьких сторонах від середини 

жовта смуга, від краю – фіолетові «горбики», фіолетова, оранжева, зелена, бурякова, жовта, 

чорна смуги, торочки з основи. Ткала Лисенко Уляна Іванівна, с. Поділля, 1929 р. 

Третя група килимів з зооморфним зображенням. Килим (Т-2100): фон чорний, кайма 

червона з ламаною гілочкою стилізованих квітів і листочків. По килиму п’ять рядів 

стилізованих квітів і грон винограду. Між виноградом і квітами, з боків − пташки по дві в ряду. 

З країв кайми чорна пилочка. До музейної колекції надійшов 1972 р. Можливо, що килимарі 

хотіли відтворити гай, у якому між квітами літали райські птахи або сиділи на них, чи 

проходжувались між ними.  

Килим домотканий (Т-6735): на чорному фоні, зображений вінок із п’ятипелюсткових 

різнокольорових квітів і листочків, у центрі якого два голуби. Килим ткався грибінковою 

технікою, завдяки чому майстри ткали кожен мотив, елемент окремо, відходили від 
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семетричності, довільно передавали форми і різноколірне зображення. Це посилювало 

загальний вигляд, фантастичного цвітіння квітів. 

Зустрічаються зображення птахів, які часто меншого розміру, ніж рослинні. Часто 

килимове поле обрамлює декоративна кайма з характерним мотивом «в’юнок» [18].          

Такий орнамент має килим (Т-4447).  На чорному фоні, стилізовані букети квітів, 6 рядів, 

між ними маленькі птахи. Кайма червоного кольору з ламаною гілкою квітів, між нею 

маленькі птахи. Колірна гамма килима червоні, сині, зелені, оранжеві, жовті, фіолетові 

кольори. 

Цікавим орнаментом відрізняється  килим (ПХІМ-4594). На чорному фоні дев’ять 

гілочок, з маленькими різнокольоровими квіточками, на яких сидять великі птахи. Кайма 

вузька, червоні та бордові квадрати. 

Килим (ПХІМ-1887): на чорному фоні, дев’ять рядів геометризованих квітів. Кайма 

широка оливкового кольору, з зображенням птахів. 

Окремої уваги заслуговують  і «датовані» килими з  фондової колекції НІЕЗ «Переяслав». 

Це унікальні раритетні зразки декоративного мистецтва, завдяки закомпонованим на них 

написах та датах, можна простежити  еволюцію українського народного килима, а також 

визначити точне датування виготовлення тканого виробу.  

Килим домотканий (Т-6735): на чорному фоні, в центрі − вінок із п’ятипелюсткових 

різнокольорових квітів і листочків, в центрі  якого розташовані два голуби. З лівого боку, 

внизу, на  чорному тлі закомпонована дата «1962 р.» Килим ткався грибінцевою технікою, яка 

дуже трудомістка і вимагає від майстрині вправності, тонкого відчуття композиції й гармонії 

колірних поєднань, водночас даючи змогу імпровізувати. 

Килим (1892): на чорному фоні бачимо геометризовані букети троянд з пуп’янками та 

листочками, кайма вузенька з одного боку зеленого кольору, а з іншого червоного. З лівого 

боку датування «1881». 

Привертає увагу килим (Т-6826), який знаходиться в Музеї народної архутектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини, в  експозиції виставкової зали.  Узор: на чорному фоні три 

виводи стилізованих ромбічних квітів. Широка кайма обрамлена зубчиками і пилочкою. Узор 

на каймі  − вивід п’ятипелюсткових ромбічних квітів, в лівому куті килима, дата − «1917». 

Ткала Дереча Ірина Данилівна. До фондової колекції НІЕЗ «Переяслав»  килим надійшов у 

1987 році.  

Цікавим зразком килимового мистецтва, є датований килим, яких знаходиться в 

експозиції хати заможного землевласника. Композиційна схема: декорована площина 

поділена на внутрішне поле і кайму. На внутрішньоому полі по горизонталі розміщено два 

вазони із геометризованими трояндами. Напис «∑Еи Килѣм СоẃрǒжіRλ РБ ∑ТЕȹАнλ 

ѠсАчǒкλ со Женою ∑ʀоею ПАлАГѣЮ ДНѦ 17 ЮНЇѦ Р.1869» (Сей килим соурожон Раб 

Божий Стефан Усачук с женою своєю Палагеєю дня 17 июня р. 1869). 

Про особливості функціонування килима жодних відомостей немає. Проте, з цього 

приводу можна висловити деякі припущення. Наявність дати створення килима, 

закомпонованої в орнамент, свідчить про те, що його створювали як пам’ятну річ. 

За ступенем збереження «датовані» килими НІЕЗ «Переяслав», можна поділити: на такі, 

що добре збереглися, та ті,  які надійшли  з пошкодженнями. Килим  домотканий, фон  

бордовий, на ньому чотири ряди букетів квітів, по вертикалі і по горизонталі. Квіти темно-

червоного, гірчичного, темно-бузкового кольору, а листя − гірчичного і болотяного. Кайма 

подвійна: від краю вузенька ламана гілка з маленькими квітами. А від центру кайма ширша, в 

лівому куті  дата «1860». Посередині килима є пошкодження, але втрачена частина килима є 

незначною, що дозволяє побачити композицію килима в цілісному вигляді.  

Народні майстри, завдяки гребінковій техніці, на вертикальних і горизонтальних 

верстатах, ткали кожен мотив (елемент) окремо, відходили від симетричності, довільно 

передавали форми і різноколірне зображення. Це посилювало загальний вигляд, 

фантастичного цвітіння квітів. Невипадково у документальних матеріалах цього періоду часто 

зустрічаються назви ‒ «квіткові килими». Багатство квіткового орнаменту полягає у різних 
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варіантах зображення квітів, їх розміщення, доповнення іншими елементами: листочками, 

пуп’янками [3]. 

Так, з поміж інших «датованих» килимів, можна  виділити килим (Т-1719), на якому 

зображено три  великі букети троянд, виткані в поперечному розрізі, із заокругленими 

різнокольоровими пелюсточками,  листочками та пуп’янками. На каймі − вивід троянд. У 

лівому куті килима закомпоновані ініціали К.М.С. (Калінська Екатерина Стефанівна) 1908 рік. 

Розмір килима: 164х520 см. Він виконаний на горизонтальному ткацькому верстаті, тому 

ширина килима обмежується шириною берда ткацького верстата. Композиція таких виробів, 

як правило, розгортається в довжину. Килим 1908 р. Має видовжену горизонтальну форму. 

Тож за задумом, він мав експонуватися саме у горизонтальному положенні. До фондової 

колекції надійшов 2014 року.   

Привертає увагу орнамент килима (Т-2088). Килим тканий рахунковою технікою, що 

сприяло передачі строгої геометричності. Узор брокар: на чорному фоні, геометризовані 

різнокольорові букети троянди: сім рядів по горизонталі, та десять рядів по вертикалі. Зверху  

по всій ширині килима в два ряди закомпонований напис: «1879г. ФЗД. СЕЙ КОВЕРЬ 

СДѣЛАН В ХЄРСОНСКОЙ ГǒБЄРНІИ. ТЄРСПОЛСКОГО ЧЄЗДА. СЄЛ. КОШНИЦЫ. 

СТАРАНЫЄМЬ ЭВФИМІЯ ЦЧРКАН ЖЕНА ЄГО МАРІЯ. РАБОТАЛИ ДѣВИЦЫ. МАРІЯ. 

АННА. ЄЛИСОВѣТА. МАРІЯ. АННА. МАРІЯ. ЗАПИСЧИКЬ ПЕТРЬ». Розмір килима: 

362х520 см. 

Окрему групу килимових виробів становлять авторські гобелени, які знаходяться в 

експозиціях тематичних музеїв НІЕЗ «Переяслав».  

Гобелен (фр. gobelen) – це витканий ручним способом килим-картина, що зазвичай 

сприймається, як складний, полі функціональний  твір художнього ткацтва. За технікою 

виконання розрізняють гобелени, виткані на горизонтальному і на вертикальному верстатах. 

За основу беруть вовняні, лляні нитки, для підкання – вовняні, натуральні. Зразком для 

художника-текстильника слугує підкладений під основу мальований фарбами в натуральну 

величну гобелену робочий картон. Відтворена на ньому композиція гобелена тчеться не на 

всю ширину виробу, а лише в межах окремого кольору. Вовняне підкання  переплітає нитки 

основи, повністю закриваючи їх з обох сторін [7]. 

У Музеї декоративно-ужиткового мистецтва Київщини експонуються три авторські 

гобелени.  

Привертає увагу гобелен Т-3627 «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», автор 

Г. В. Холопцева,  розмір 300х180 см. Тканий на розбоях, технікою «кругляння». На чорному 

фоні деревце з цвітом на ньому різнокольорові віночки. Зверху та знизу гобелена 

закомпонований напис «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». 

Гобелен (Т-3628) «Соняшники», автор Г. В. Холопцева, розмір 300х180 см. На сіро-

зеленому фоні великі соняшники. Зверху та знизу відокремлена кайма «зубчики». Знизу 

гобелена різнокольорова бахрома. 

Гобелен (Т-3709) «Либідь»,  автор В.А. Вуколов. На сіро-синьому фоні зображено 

дівчину, та трьох воїнів, що пливуть у човні, а в далині видніється місто. 

У Музеї українських обрядів в експозиції представлено два авторські гобелени. 

Гобелен «Толока», авт. О.І. Мельник. Виготовлений на Решетилівській фабриці 1973 р., розмір 

250х200 см. Це багатофігурна композиція: на сіро-коричневому фоні зображено групу людей 

в українському народному одязі, які працюють на будівництві хати. Автор зобразив на 

гобелені своїх рідних та сусідів. Це дипломна робота О.І. Мельника. 

Гобелен «Вертеп» автор Б.І. Губаль, 1989 р., розмір 228х228 см, складається з чотирьох 

частин. Перша частина: на сіро-синьому фоні зображена дівчина зі «звіздою». Друга −  на сіро-

синьому, що імітує зиму, зображенні два юнаки. Один з них в кептарі із скрипкою в руках. 

Третя − зображено людей в масках: смерті, царя і рицаря з щитом. Четверта − на сіро-синьому 

фоні зображено жінку з мішком, за спини якої виглядає чорт. 

Комплексно дослідивши фондову колекцію килимів та гобеленів НІЕЗ «Переяслав», 

переконуємося, що всі вони мають велику наукову та мистецьку цінність, вражають своєю 
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орнаментикою, колористикою, оригінальністю композиційного вирішення.  Більшість 

килимів та гобеленів фондової колекції Заповідника атрибутовані: встановлені час, місце їх 

виготовлення, а також імена майстрів. Це унікальне зібрання може  стати  джерелом творчого 

натхнення для сучасних та майбутніх майстрів художнього текстилю. 
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