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У статті на основі польових матеріалів та фондової колекції НІЕЗ «Переяслав» висвітлено осередки 
побутування монастирських рушників з мотивом «Дерево життя» на території Середньої Наддніпрянщини 
Х1Х–ХХ ст. та проаналізовано вплив його на розвиток українського декоративного-ужиткового мистецтва. 

Ключові слова: заповідник, колекція, рушники, монастирські, орнаментика.

Українські рушники – це відбиття культурної памʼяті народу, в їх узорах збереглися прадавні 
магічні знаки, образи «дерева життя», «берегині», символіка червоного кольору, які знайшли 
подальше своєрідне переосмислення і оновлення. 

У фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав» зібрання українських народних рушників налічує 
3369 предметів. Особливо цікаві для дослідження давні монастирські рушники.

Цю назву вони отримали тому, що виготовляли їх у майстернях при монастирях. У ХІХ ст. 
вишивали такі рушники і черниці-відхідниці на замовлення світських людей, мандруючи селами 
центральної України. Кошти від продажу таких рушників йшли на монастирські потреби. 

Монастирські рушники – це унікальні твори народного мистецтва. В їхніх композиціях 
переважають геометризовані рослинні орнаменти – «Дерева життя». Власниці вишивок називали ці 
мотиви Райськими, Святими деревами. Справді, черниці й не могли вишивати якісь інші варіанти 
Святого дерева. Звідси – поширення узору в сільському мистецькому середовищі Середньої 
Наддніпрянщини.

У Афанасьєва є апокрифічний опис Райського дерева за розписом ХVII ст.: «А посреди Раю 
древо животное, еже есть божество, приближается верх того древа до небес. Древо то злато видно 
в огненной красоте, оно покрывает ветвями весь Рай, имеет же литья от всех дерев и плоды тоже. 
Исходит от него сладкое благоухание, а от корня его текут млеком и медом 12 источников» [1].

У фондах Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» зберігається 
двадцять п’ять монастирських рушників. Датуються вони початком ХIХ – початком XX ст. Їхня 
географія охоплює Золотоніський, Чигиринський, Чорнобаївський райони Черкаської області за 
сучасним адміністративним поділом.

У зібранні «Монастирські рушники» переважають рушники, вишиті черницями з 
Красногірського Богословського Преображенського монастиря. Монастир був заснований у 1789 р. 
на місці колишнього чоловічого монастиря, що існував з XVII ст. У Красногірському монастирі 
здавна велика увага приділялася гаптуванню та вишивці. При монастирі було засновано школу, 
а пізніше майстерні по виготовленню іконописів та золотого шитва. Подібні навчальні заклади 
в Україні діяли в Ладинському Покровському, Ніжинському Введенському, Києво-Флорівському 
монастирях [6]. 

Розділ «Монастирські рушники» почав формуватися в межах колекції Заповідника 
з 1968 року, завдяки випадковій знахідці. Це був рушник знайдений в селі Богодухівка 
Чорнобаївського району Черкаської області. Етнографічними експедиціями Заповідника проводилося 
обстеження території Середньої Наддніпрянщини, Полтавщини, Слобожанщини. Перед науковими 
співробітниками, які працювали в експедиціях, ставилося завдання: визначення ареалу побутування 
монастирських рушників та їх збір. 

У процесі комплектування зібрання «Монастирські рушники» можна виділити кілька етапів:
 – перше надходження до Заповідника датується початком 1968 р. – це три рушники 

(інв. №№ Т-806, Т-807, Т-808) кінця ХІХ ст. з Красногірського Богословського Преображенського 
монастиря (м. Золотоноша). Вони були виконані на замовлення жительки села Чорнобай 
Чорнобаївського району Черкаської області – Шевченко Марфи Свиридівни для посагу;

 – друге надходження датується кінцем 1968 року. Це – чотири рушники (інв. №№ Т-818, 
Т-819, Т-820, Т-821) кінця ХІХ ст. Передані вони громадою Богодухівської церкви (с. Богодухівка 
Чорнобаївського району Черкаської області);
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 – третє надходження – 1969 р. Два рушника (інв. №№ Т-913, Т-1023) кінця ХIХ ст., 
вишитий черницями Красногірського Богословського Преображенського монастиря на замовлення 
жителів сіл Золотоніщини;

 – четверте надходження – перша половина 1970 року. Три рушники (інв. №№ Т-1186, 
Т-1187, Т-1188) кінця ХIХ ст., роботи черниць Красногірського Богословського Преображенського 
монастиря. Вишивали на замовлення жителів села Лукашівка Золотоніського району Черкаської 
області;

 – п’яте надходження – жовтень-грудень 1970 р. та квітень 1971 р. Три рушники (інв. 
№ Т-1199, Т-1226, Т-1646) початку ХIХ–ХХ ст. Два з них (інв. №№ Т-1199, Т-1226) – вишивали 
черниці на замовлення селян Чорнобаївщини. Один (інв. № Т-1646) початку ХIХ ст. – вишитий 
сухозліткою черницями для Успенської соборної церкви в місті Золотоноша;

 – шосте надходження – найбільше. У 1972 р. було здійснено етнографічну наукову 
експедицію на Золотоніщину. В селі Слющина Слобода знайдено сім рушників (інв. № Т-2000, 
Т-2001, Т-2002, Т-2003, Т-1997, Т-1998, Т-1999) кінця ХIХ – початку ХХ ст. Вишивали черниці 
Красногірського Богодухівського Преображенського монастиря на замовлення різних родин села;

 – сьоме надходження у 1978 р. – один рушник (інв. № Т-3330) вишитий у 80-х рр. 
ХIХ ст. Куплений у черниць Краногірського монастиря Канівець Мотрею, жителькою села Лецьки 
Переяслав-Хмельницького району Київської області [9];

 – восьме надходження – 1979 р. два рушники (інв. № Т-4598, Т-4601) початок ХХ ст. 
Вишивала ці рушники черниця Мотайленко Ярина на замовлення селян. Один (інв. № Т-4601) із 
них придбала Коркацинко Г.С., жителька с. Красносілля (колишня назва – Мордва) Чигиринського 
району Черкаської області [9].

Черниці вишивали рушники не тільки для потреб монастирів та окремих церковних громад, 
а й на замовлення селян і на продаж. Черниці масово продавали свою продукцію на базарах та 
ярмарках, ходили по селах, пропонуючи вироби селянам. Були випадки, коли черниці залишалися 
на постій у селян на кілька місяців, а то й на півроку, виготовляючи рушники з полотна та ниток 
замовника. Селяни розраховувалися з черницями продуктами або виробами сільських ремісників, 
рідше грішми.

Монастирські рушники найдавніші і найцікавіші в мистецькому плані. Їх вишивали:
 – давнім полтавським рушниковим швом (20);
 – тамбурним швом (4 одиниці). Рушники, вишиті тамбурним швом для «чернечих» – 

нетипові, зустрічаються рідко;
 – сухозліткою, гладдю (1 предмет). Це давня техніка. Рушник датується початком ХIХ ст. 

Такі рушники не були поширені в сільському середовищі. Їх в основному використовували в 
церковному побуті або ж вишивали для заможних родин. Для простих селян вони були дорогими 
та непрактичними.

Гама кольорів у монастирських рушниках – з переважанням червоного кольору, інколи – з 
вкрапленням світло-синього, блакитного (ранні рушники) або чорного (пізні). В композиціях цих 
рушників відбилися народні традиції, тоді як в орнаментах спостерігаємо більше привнесень із 
церковної вишивки.

В просторовій композиції всіх монастирських рушників простежується умовно 
триподільність (низ, центр, верх). У кожному рушникові при заповненні площини виділяється 
боковий простір, але при цьому акцент робиться на центр композиції. Площину поля рушників 
(Інв. №№ Т-2000, Т-2001, Т-2002, Т-2003, Т-1998, Т-1997) займає майже суцільна композиція, що є 
типовим для монастирського шитва.

Основним орнаментальним компонентом композиції у більшості рушників (24 з 25) є 
«дерево», що займає центральний простір. Це так зване «Дерево життя», «Світове дерево», 
«Святе дерево».

Кожен з дослідників трактує «Світове дерево» по-різному. М. Селівачов у мотиві дерева 
життя вбачає людей Всесвіту з його кількома рівнями. А на галузках цих дерев, пише Селівачов, 
присутні птахи-віщуни незнаного, що єднають видимі й невидимі світи. Він стверджує, що дерево 
життя повʼязується з жіночим сакральним зображенням, яке в міфології багатьох етносів уособлює 
прародительку богів і народів, ласкаву покровительку і захисницю всього сущого [5].

Іван Гончар, описуючи цей мотив, зазначає, що це – образні стилізовані казкові квіти у 
вигляді вазончика – дерева життя, на якому можна розпізнати рослинність України, оспівану та 
щедро опоетизовану в усній народній творчості. Тут можна побачити соняшник і калину, китяги 
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винограду і рожу, тюльпан і гвоздику, барвінок і дубові листочки, жолуді і суниці, вишні і 
вербове листя [2].

Р. Захарчук-Чугай, аналізуючи мотив дерева життя, виділяє його варіанти:
 – звеличений узор, що заповнює майже всю площину кінців рушника;
 – невеликий центр, обрамлений широкою каймою, а якій зображено ламану хвилясту 

лінію з укрупненими листоподібними мотивами.
Автор відзначила, що зображаючи дерево життя в різноманітному трактуванні, майстрині 

зуміли відобразити в ньому своє розуміння зростання дерева з міцної основи землі, виділити 
сильний стовбур і пишну крону, що сягає піднебесся. Вона відзначила також, що різновидність 
композиції дерева життя на рушниках створюють казкові птахи, які оберігають його. Вони 
переважно розміщені обабіч центрального стовбура над кроною дерев. Їм видно все земне і відкриті 
небесні простори. В усіх композиціях птахи трактовані узагальнено, так що важко відгадати їхні 
реальні форми [3].

На монастирських рушниках із музейного зібрання дерево життя у суто фітоморфному 
вигляді зустрічається рідко. Здебільшого це трансформація двох мотивів – антропоморфної 
постаті і «Світового дерева». Тільки в пізніх зразках бачимо натуралістичний мотив дерева. 
На давніх чернечих рушниках центральний орнамент чітко тяжіє до обрисів антропоморфної 
постаті (Інв. №№ Т-1997, Т-806). В орнаменті чотирьох рушників (Інв. №№ Т-807, Т-808, Т-819) – 
від антропоморфної постаті залишаються окремі деталі – це руки-гілки, що лише абрисами та 
розташуванням нагадують жіночу постать [6].

М. Селівачов пише, що «гілка» має особливу фольклорну семантику – мале, дрібне, тонке в 
народі ототожнюється з молодим, красивим і делікатним: «тонка та висока, та листом широка, без 
вітроньку має, без сонечка сяє» [5].

Основою «дерева» на монастирських рушниках служить чітко, до натуралізму виражена 
квітка, вазон або ж їхня стилізація. В рушниках з нашої колекції можна виділити кілька варіантів 
вазона:

 – стилізація антропоморфної постаті від найпростішої ідеограми до ускладненої певними 
деталями (живіт, ручки, ніжки, голівка);

 – «чаша» – різних форм, стилізована подекуди до рослинних форм (трилисник, листок).
Крім цього, у верхній частині композиційного простору присутні мотив антропоморфної 

постаті. У рушниках (Інв. №№ Т-4601, Т-2001. Т-2002, Т-819, Т-1187, Т-4598, Т-3330) (рис. 2) ми 
зустрічаємо такий орнаментальний прийом. Зазвичай це антропоморфна постать, стилізована до 
рослинних форм. Один з її варіантів – стилізація кущика-деревця у «вазоні»-«чаші». У рушнику 
(інв. № Т-2002) мотив деревця-постаті підсилюється ще одним схематичним зображенням 
«Світового дерева». В інших рушниках деревце розміщене у верхній частині композиції, має вигляд 
кущика і тяжіє до більш фітоморфної форми [7].

Верхівки дерева-життя квітка, має різні орнаментальні форми:
 – вітка в розрізі (елемент суто народний);
 – кругла «квітка-розета», яку також можна віднести до народних орнаментів;
 – «тюльпан», що сприймається як суто християнський символ, запозичений із 

барочних мотивів. 
Низ композиції (нижній просторовий вимір) та боковий простір в усіх рушниках традиційно 

заповнений звивистою гілкою (народна назва «вюнчик»).
Верхня частина композиційного простору у чотирьох рушниках (інв. № Т-808, Т-807, 

Т-806, Т-818) містить геометризоване зображення квітки, що може сприйматися як багатораменний 
хрест. В орнаментах трьох рушників (інв. № Т-807, Т-806, Т-818) вказана орнаментальна деталь 
спускається з верхньої частини поля до низу, в боковий та нижній просторовий вимір [7].

Загальноприйняте трактування багатораменного хреста, як солярного знаку, вказує на 
верхню частину композиційного простору, як на небесну сферу. В той же час рух багатораменного 
хреста вниз по вертикалі символізує хід світила в часовому вимірі.

Традиційним мотивом, що зустрічається в орнаментах дванадцяти рушників з колекції, 
є орнітоморфні зображення. Птах присутній в усіх просторових вимірах композиції, зазвичай 
на вершині дерева та внизу біля основи стебла; рідше – у площині стовбура. Незалежно від 
призначення вишивки(світського чи культового), образ птаха є певним символом, який трактується 
по різному. Черниці пояснювали, що вишивали на рушниках голуба, і то був образ Святого Духа. 
Віруючі впевнені, що саме такий орнамент відповідає церковному призначенню [10].
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В орнаментиці чернечих рушників привнесень із церковного шитва не так уже й багато. 
Це суто барочні елементи: мотив виноградної лози, перехрещених гілок, тюльпан,акантовий лист, 
рослинний мотив трилисника, елемент, що тяжіє до форми граната і бант-квітка.

У композиції більшої частини рушників зібрання (14 із 25) основним елементом є мотив 
виноградної лози, що переважно утворює суцільно заповнене поле. І тільки у кількох із них 
виноградне гроно вписане в композицію як окрема деталь. Це – дерево християнської церкви: 
«Я істинна виноградна лоза, а Отець Мій виноградар. Усяку гілку в Мені яка плоду не приносить, 
Він відсікає… Хто не буде в Мені, той буде відкинутий геть як гілка, і засохне» [4].

Поле візерунка утворене «перехрещеними гілками, заповнене деталями рослинного 
орнаменту, традиційного до народних рушників.

У композиційному мотиві «дерева» на двох рушниках чітко виділений «картуш», утворений 
гілками (Інв. № Т-1187, Т-1997) (рис. 3) [7].

Ці суто традиційні елементи церковного шитва в рушниковій вишивці стилізовані до форм 
народного орнаменту. Незважаючи на те, що майстрині вишивали так звані монастирські рушники 
згідно з канонами церковного шитва, їхні роботи за змістом і формою залишаються глибоко 
народними. Цьому сприяли два основні фактори: 

 – вироби мали відповідати естетичним смакам та потребам замовника;
 – самі вишивальниці-черниці були переважно вихідцями з народного середовища.
Тому композиційна схема, головний орнаментальний мотив, основні деталі візерунків 

монастирських рушників нічим не відрізняють їх від рушників народних. Незначні привнесення 
барочних мотивів в орнаментах ніяк не можуть бути ознакою оригінальності чернечих виробів у 
загалі народного рушника. Адже привнесені деталі в такому рушнику не зберігають чистою форми, 
утилізуючись до традиційних.

Крім того, сільські вишивальниці запозичали з орнаментів церковного шитва мотиви, що 
відповідали їхнім уявленням про красу та моду.
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Рис. 1. Рушник монастирський. 

«Дерево життя». Рушникові шви. 
Заполоч. с. Помоклі Переяслав-
Хмельницький р-н, Київська обл. 

Початок ХХ ст.

Рис. 2. (Т-4598) Рушник 
монастирський. «Дерево життя». 

Рушникові шви. Заполоч. 
Вишивали черниці с. Красносілля, 
Чигиринський р-н, Черкаська обл. 

Кінець ХІХ ст.

Рис. 3. (Т-1997) Рушник 
монастирський. «Дерево життя». 

Рушникові шви. Заполоч. 
Вишивали черниці Красногірського 

монастиря, Черкаська обл. 
Початок ХХ ст.

УДК 069(477.41):929 Сікорський
Світлана Зубер, Світлана Захарченко

(Переяслав-Хмельницький)

МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ СІКОРСЬКИЙ І СКАНСЕН: 
ВНЕСОК У СТВОРЕННЯ

У статті висвітлено віхи біографії визначного музейника М.І. Сікорського, акцентується увага на 
його вкладі у створення музею-скансену у Переяславі-Хмельницькому.

Ключові слова: музей, скансен, М.І. Сікорський, експозиція.

Земля, що має глибоке історичне коріння й несе в собі потужне духовне начало, з часом 
породжує особистість, яка підносить і прославляє її.

Такою непересічною особистістю для Переяславщини став Михайло Іванович Сікорський – 
Герой України, Заслужений працівник культури, лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, 
лауреат Республіканської премії ім. Д. Яворницького, лауреат Республіканської премії 
ім. В. Вернадського, видатний діяч музейної справи. 

М. І. Сікорський, хоч і був за місцем народження некорінним переяславцем, полюбив цю 
землю, зацікавився її древньою історією, став охоронцем її безцінних скарбів. В останні роки 
життя Почесний генеральний директор НІЕЗ «Переяслав», Михайло Іванович більшу половину 
свого життя присвятив збереженню і популяризації пам’яток історичної та культурної спадщини 
українського народу. За період плідної праці на посаді директора, а потім генерального директора 


