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МІСЦЕ ВИТИНАНОК В ІНТЕР’ЄРІ  
ТРАДИЦІЙНОГО жИТЛА УКРАЇНЦІВ: 

 ЛОКАЛЬНІ АНСАМБЛІ

Зінаїда Косицька 
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У статті проаналізовано варіанти розміщення витинанок в інтер’єрі традиційного житла українців кінця 
ХІХ – першої половини ХХ ст. Розглянуто села Середньої Наддніпрянщини, Поділля, Західної України. 
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The article deals with various variants of placing paper cutting art pieces in the interior of traditional dwellings 
of the Ukrainians in the late XIXth to early-to-mid-XXth century. It gives examples from villages of the Middle Over 
Dnipro Lands, Podillia, and Western Ukraine.
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Українці традиційно щедро прикрашали 
власні оселі різним декором: килимами, 
рушниками, кахлями, мисками, мальовани-
ми чи різьбленими скринями, лавами тощо. 
З другої половини ХІХ ст. для оформлення 
житла селяни починають активно викорис-
товувати вирізані з паперу оздоби різних 
форм і забарвлення, які з часом набули 
широкої популярності. Мистецтвознавці 
першої третини ХХ ст. зазначають про до-
мінування естетичних засад розміщення 
паперового декору в тогочасному інтер’єрі 
українських осель [2, с. 11; 10, с. 19]. Водно-
час присутність у ньому багатьох орнамен-
тальних мотивів, які в народній свідомості 
мали усталені символічні значення (хрест, 
зірки, квіти, дерева, півні, голуби), а також 
розміщення витинанок у місцях, які відігра-
ють визначальну роль у домівках україн-
ців, дають підстави стверджувати про їхній 
тісний зв’язок із календарною і родинною 
обрядовістю, яка існувала в минулому для 
багатьох видів хатнього декору та поступо-
во втратила своє значення [10, с. 18]. Та-
ку думку висловлює і сучасна дослідниця 
подільських стінописів Наталя Студенець, 
зазначаючи, що пріоритети в оформлен-
ні житла, системи розміщення декору в 
інтер’єрі та екстер’єрі з певним охоронним 
значенням, циклічністю відновлення пере-
конують у тому, що практичні й естетична 
функції стінопису були вторинними [28, 
с. 41]. Вважаємо, що ці висновки мають 
сенс і в тлумаченні оформлення сільських 
осель паперовими оздобами.

Для більшості областей України загаль-
ні принципи розташування в хатньому ін-
тер’єрі різноманітного оздоблення, зокрема 
й паперового, зумовлено доволі однотип-
ним плануванням осель, що впродовж бага-
тьох століть залишалося незмінним до по-
чатку, а в окремих областях – і до сере дини 
ХХ ст. [14, с. 63]. Таку подібність українсько-
го житла в різних регіонах відзначав Хведір 
Вовк, акцентуючи, що «скрізь знайдемо в 
ній [українській оселі. – З. К.] те саме. Вхід 
до хати – з сіней; коло самого входу з одно-
го боку – піч у кутку, з другого – в другому 
кутку або біля печі – полиця чи мисник для 
посуду, між піччю та так званою причіль-
ною, цебто вузькою стіною хати знаходить-
ся піл, <…>. Варіації цього розпологу ре-
чей у хаті дуже нечисленні» [4, с. 112–113]. 
Такі висновки зі спостережень дослідників 
дають можливість порівняти сталі традиції 
оздоблення українського житла витинанка-
ми в різних регіонах країни. 

Як засвідчують польові дослідження, 
прикрасами з паперу в оселях оздоблюва-
ли передусім чільні місця: біля божника, на 
печі [23, с. 96], зокрема на комині, на стіні 
від лежанки, на грубі, біля ліжка [9, с. 128], 
під мисником [8, с. 3]. Ними могли підкрес-
лити конструктивні елементи дому: сволок 
[21, с. 47; 29, іл. XLIX], балки / слижі 1, верх-
ню частину стіни 2, простінки [31, риc. 2]. 
Траплялися випадки, коли витинанки до-
повнювали декоративне оформлення оселі 
зовні: над вікнами, на кутах хати [6, с. 3; 30, 
с. 214, рис. 60]. 
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Покуть, прикрашена витинанками.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
с. Тиманівка Вінницької обл.  
ТКМ, експозиція

Піч, прикрашена витинанками.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  

с. Тиманівка Вінницької обл.  
ТКМ, експозиція

Витинанки,  
композиція «килим» над ліжком.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
с. Тиманівка Вінницької обл.  
ТКМ, експозиція.
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Інтер’єр оселі, 
прикрашеної витинанками. 

До 1934 р. Поділля (?). 
Кабінет антропології 

та етнології ім. Хв. Вовка 
(бібліотека НМУНДМ)

Інтер’єр оселі, 
прикрашеної витинанками.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  

с. Великий Кочурів 
Чернівецької обл. 

НМНАПУ, експозиція 
(витинанки 

С. Танадайчука)

Піч, прикрашена витинанками.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
с. Кадиївці Хмельницької обл.  
НМНАПУ, експозиція  
(витинанки М. Руденко  
(Дерево життя червоного кольору) 
та майстрів родини Салюків  
(Дерево життя синього кольору)
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У першій третині ХХ ст. В. Гагенмейстер 
зазначав, що на противагу таким паперо-
вим прикрасам як «кандило» і «павук», що 
завжди прикріплені до стелі, більшість па-
перових оздоб не мають чітко визначеного 
місця. Орнаментальні схеми із них він спо-
стерігав на стелі, сволоку (с. Кізя), на стінах, 
між вікнами, над ліжком (с. Ніверка), на пе-
чах, грубах (с. Бакота, смт Стара Ушиця) і на 
зовнішній стіні хати під стріхою (с. Гораївка, 
смт Стара Ушиця) Кам’я нець-Подільського 
району Хмельницької області [6, с. 3]. 

У переважній більшості осередків вити-
нання, зокрема на Чернігівщині, Катерино-
славщині (Дніпропетровщині), Київщині, 
у селах Поділля, Волині, Галичини тради-
ційно оздоблювали витинанками й папе-
ровими рушниками також божники з ікона-
ми, портрети, дерев’яні полиці [22, с. 91], 
мисники. У західних осередках ними часто 
прикрашали рами ікон 3. Фото, оформлені 
паперовими рамочками з вирізаним деко-
ром контрастних кольорів були поширені 
після Другої світової війни на території всієї 
України [див. 5, с. 180, 713, 771]. У селах 
Наддніпрянщини витинанки могли бути 
розміщені серед довколишнього настінного 
малювання: над проходом між кімнатами. 
Іноді їх виготовляли значних розмірів, зде-
більшого поліхромними. На Поділлі яскра-
вими паперовими елементами – квітами, 
листками (с. Ніверка) 4 часто також допов-
нювали стінописи.

Існували осередки, де паперові прикра-
си клеїли на шибки вікон 5, іноді їх підвішу-
вали за нитку до сволока, і вони висіли в 
просторі, також їх прикріплювали голками 
акації до стін і стелі 6. Пізніше, із другої 
половини ХХ ст., – кнопками до сволока, 
вхідних дверей, в окремих селах на паркан 
біля храму, на церковні ворота, до дверей 
світлиці з внутрішнього боку 7 тощо. 

Для виготовлення паперових оздоб ви-
користовували традиційні мотиви, найчас-
тіше ті, які спостерігаємо на місцевих ви-
шитих, різьблених, тканих, керамічних ви-
робах. Переважно, це трикутні, розеткові, 
ромбічні, квадратні форми, різні інші еле-
менти, з яких у подальшому формували 
«стрілки», «сосонки» [24, с. 296, 321] 8, «ба-
ранячі роги» [24, с. 278] 9, зірко-, хресто-,  

хвилеподібні елементи тощо. Були поши-
рені також антропо-, зоо-, орнітоморфні 
та рослинні мотиви різного художнього ви-
рішення. Часто зустрічаємо в декорі осель 
складні композиції на зразок «килима», 
«вазона», нерідко укладали жанрові сцени.

Приміром, для оздоблення осель на Ка-
теринославщині власноруч виготовляли па-
перові прикраси на зразок квітів-розет, яки-
ми потім декорували покуть, стелю, верхню 
частину стін [1, с. 26; 2, с. 18; 12, с. 394; 17, 
с. 84], укладаючи із них довгі барвисті гір-
лянди 10. У такий спосіб господині створюва-
ли в оселях ефектний акцент, наслідуючи, 
ймовірно, оформлення панських інтер’єрів: 
плафони й фризові рослинні композиції 
угорі стін. Для прикрашення ікон у сільських 
хатах використовували також паперові 
рушники 11, завіси («занавіски») 12. Полички 
божників застилали однойменними паперо-
вими оздобами, краї яких звисали великим 
трикутником чи широким фризом. У верхній 
частині їх традиційно розмальовували соко-
витим рослинним орнаментом-«галузкою», 
обрізуючи по краю «зубчиками», «пелюст-
ками» тощо. 

Декоруючи паперовими прикрасами піч, 
мешканці розміщували витинанки на міс-
цях, де традиційно до цього малювали на-
стінні розписи [27, с. 41; 17, с. 85] 13, і най-
перше – на пічних дзеркалах, на комині. На 
сволоку кріпили частіше ромбічні оздоби.

Крім геометричних і рослинних мотивів 
використовували також антропоморфні, зо-
крема, на зразок «дівчат» 14. Аналізуючи та-
кі профільні антропоморфні фігури початку 
ХХ ст. с. Петриківка (нині – смт і районний 
центр Дніпропетровської обл.), зазначимо, 
що їх складено з кількох частин за принци-
пом трансляційної симетрії 15 , тому облич-
чями вони звернені в один бік. Для оформ-
лення «одягу» використано різні барви. 
Так, в однієї з них синя керсетка з жовтим 
обрамленням, білі рукава сорочки, спідни-
ця малинового кольору, доповнена внизу 
темно-синьою смужкою. В іншої – червона 
керсетка із синім краєм, білі рукави сороч-
ки, жовту спідницю внизу прикрашає фіал-
кова смужка.

На сьогодні це єдині антропоморфні 
зображення початку ХХ ст. серед наддні-
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прянських оздоб. Найвірогідніше, їх роз-
міщували в двох симетричних дзеркалах 
печі, оскільки саме в них намальовано 
подібні зображення, зафіксовані на фо-
то 1920-х років [3, табл. XXXVII]. У зазна-
ченому випадку постаті «дівчат» звернені 
обличчям одна до одної. Така відмінність у 
розміщенні паперового й мальованого варі-
антів зображень дівочих силуетів с. Петри-
ківка продиктована виконавчою технікою: 
мальовані постаті розташовані традиційно 
за дзеркальною симетрією, паперові – за 
трансляційною, що є результатом специфі-
ки виготовлення витинанок, коли копіюють 
елементи за різними прийомами: вирізую-
чи одночасно дві постаті з аркушів, складе-
них один до одного кольоровим боком, чи 
складеними фарбованим боком до зворот-
ного боку іншого аркуша. В аналізованому 
випадку майстриня використала другий 
варіант. 

Позаяк зміни в селянському побуті від-
бувалися повільно й композиції традицій-
ного декору побутували впродовж трива-
лого часу [28, с. 90], імовірно припустити, 
що вирізані силуети з першого десятиліття 
ХХ ст., як і мальовані силуети 1920-х років, 
були розміщені саме на поверхні пічних 
дзеркал. Припущення посилюється тією 
обставиною, що Є. Евенбах скопіювала са-
ме дві (не одну, не три) постаті, як це й по-
трібно для розглядуваної композиції.

У с. Петриківка дзеркало печі прикра-
шали також витинанкою «млин». Збере-
жений автентичний зразок такої прикраси 
виготовлений за іншої технікою – цілісне 
силуетне зображення майстер вирізав за 
контуром з одного аркуша. У названому се-
лі подібні силуетні витинанки кріпили також 
на комин [26, с. 228]. 

Особливе поширення в с. Петриківка 
мали складні паперові витинанки з компо-
зиціями вазонного типу, які в першій третині 
ХХ ст. розташовували на простінках між вік-
нами. Крім цього в осередку були поширені 
«слижі» для декору слижів і сволоків. Це 
довгі паперові прикраси з мальованим де-
кором і вирізаними мотивами по нижньому 
краю. Під час оформлення світлиці таких 
прикрас потрібно було виготовити значну 
кількість на всю довжину багатьох слижів.

На околицях Умані в перші десятиліття 
ХХ ст. печі також прикрашали витинанкою 
з «вазоном», складеним із багатьох різно-
кольорових елементів: посудини, стовбура, 
гілля, листя, квітів 16. Два автентичні уні-
кальні зразки такого декору зберігаються в 
архіві Данила Щербаківського з підписами 
«орнаментъ печки» 17. Дуже ймовірно, що 
подібний декор був популярним у багатьох 
селах і містечках Черкащини.

У с. Парутине (Очаківського р-ну Ми-
колаївської обл.) розеткову складну ви-
тинанку значних розмірів кріпили в центрі 
над проходом до іншої кімнати, додаючи 
навколо рослинну мальовану орнаментику 
[30, с. 119, рис. 47]. Складні розети з цигар-
кового паперу великих розмірів у с. Водяне́ 
Мелітопольського повіту Таврійської губер-
нії (нині – Кам’янсько-Дніпровський р-н За-
порізької обл.) народні майстри розміщува-
ли на покуті 18. У ближньому м. Нікополі для 
«стен», «потолка», «окон» також викорис-
товували оздоби із кольорового паперу 19. 
Тут для «украшения образов» були поши-
рені також «квитки» з «тонкого» паперу, 
прикріплені до «лучини» 20.

У селах Київщини на початку ХХ ст. па-
перовими рушниками оздоблювали по-
куть 21. В окремих селах Київщини до кінця 
1960-х років стіни вгорі господині прикра-
шали суцільним фризом із витинанок-квітів 
і парним зеленим листям. У с. Малеполо-
вецьке (Фастівського р-ну Київської обл.) 
так оздоблювала домівку Олександра 
Ступніцька-Линник 22, яка дитинство та 
юність прожила у сусідньому селі Волиця 
(Київської обл.). Вирізані білі «квіти» й зе-
лене «листя» вона почергово й щільно на-
клеювала на нешироку білу довгу смужку 
паперу. Серединки «квітів» увиразнювала 
переважно червоним кольором (чорнило, 
туш, олівець), листя фарбувала «зелен-
кою» 23. Крім цього декору й традиційних 
паперових серветок, у її домі завжди стоя-
ли у вазах на столі об’ємні квіти. Восени во-
на вирізувала паперові «сніжинки» під час 
утеплення вікон, укладаючи їх на вату між 
рамами. Активно виготовляли в регіоні та-
кож серветки на полички до мисників тощо. 

Порівняно з іншими регіонами, на По-
діллі спостерігаємо значно більшу варіа-
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тивність локальних композицій паперових 
прикрас 24. Особливу роль для розуміння 
питання місця розташування витинанок в 
інтер’єрі цього регіону має експозиція Туль-
чинського краєзнавчого музею, в одній із 
зал якого відтворено сільське помешкан-
ня кінця ХІХ – початку ХХ ст. ближнього 
с. Тиманівка (Тульчинського р-ну Вінниць-
кої обл.), декорованого паперовими вити-
нанками-реконструкціями [18, с. 165]. За-
гальні композиції довкола покуті, на печі, 
біля ліжка, вгорі на стінах демонструють 
типові варіанти розташування оздоб у міс-
цевому інтер’єрі: модулі орнаменту мають 
переважно ромбічні форми, іноді без прорі-
зів, утім домінуюча частина орнаментована 
невеликим, вільно розташованим ажуром.

Покуть у селі з двох боків декорували 
складними барвистими композиціями, що 
можуть водночас нагадувати дуже стилі-
зовані мотиви «вазона» чи хреста (верти-
кальний ряд ромбів, доповнений із боків не-
великими за розміром зіркоподібними еле-
ментами). Аналогічну одиничну, але більшу 
за розмірами схему витинанок укладали 
на східній стіні, над ліжком «у головах». 
На північній стіні, за ліжком, із ромбічних 
складових сформовано великий «килим», 
утворений за сітчастою схемою [18, с. 169]. 
Комин печі посередині прикрашає силует-
не зображення півня, вирізане з червоно-
го паперу, форми птаха наближені до при-
родних. Навколо нього і навколо дзеркала 
печі 25 розміщено невеликі восьмикутні ро-
зети-зірки, різні галузки, зелене листя при-
родних форм, різнокольорові «хрестики», 
розети-квіти тощо. 

Уздовж західної стіни над дверима і далі 
над південною стіною над мисником сфор-
мовано стрічкову композицію з окремих 
орнітоморфних мотивів, що за стилістикою 
і формою повторюють силует на комині. 
Їх відрізняють лише значно менші розмі-
ри. Цей горішній ряд завершує суцільна 
смуга із невеликих ромбічних і трикутних 
елементів без прорізів, яка обрамлює по 
перимет ру всю світлицю. Подібно оформ-
лено  навколо віконних рам, утім ромби й 
трикутники тут менші за розмірами.

На стелі прикріплено об’ємного «паву-
ка», виготовленого зі соломи й нанизаних 

паперових кружал. Форма цієї оздоби дещо 
подібна до плафона, якого створено з бага-
тьох низок однакового розміру, розгалуже-
них гармонійно від центру та прикріплених 
далі по колу зі значним провисанням посе-
редині довжин. У цьому випадку сформова-
но просторову оздобу, що може символізу-
вати названу природну реалію та водночас 
певною мірою наслідувати об’ємний ліпний 
декор панських покоїв – плафони.

Паперових «павуків» значних розмірів 
для стелі площинного вирішення виготовля-
ли також у селах Клембівка 26, Білоусівка 27 
Ямпільського повіту і в селах Летичівського 
повіту 28. Складну витинанку «павук», утво-
рену з накладних розет, кріпили на стелю у 
с. Паланка Ямпільського повіту (нині – То-
машпільського р-ну Вінницької обл.) 29. 

У с. Білоусівка витинанки розташовува-
ли подібно до композицій ближнього йому 
с. Тиманівка. До середини ХХ ст. чотири-
кутними, розетковими витинанками з різни-
ми прорізами та на зразок листя тут оздоб-
лювали сволок, довкола вікон, дверей,  
комин 30. 

Для вивчення композицій, поширених 
на Поділлі, особливо важлива літографія 
1928 року з інтер’єром с. Бакота, декорова-
ного лише витинанками [6, с. 4]. Оформлен-
ня комина та груби представлені виразно. 
Серед багатьох витинанок спостерігаємо 
антропо-, зоо-, орнітоморфні силуети, ром-
бічні форми. Поодинокі вершники на конях 
(«москалі») розташовані дзеркально-си-
метрично на чільному боці комина та по од-
ному на кожній із бічних сторін. Парні дівочі 
силуети, які тримають одна одну за руки 
(місцева назва мотиву «краков’як» [6, с. 4], 
прикріплені на стіні між дверима й піччю, 
з боків від комина вгорі на простінку. Біль-
шість орнітоморфних мотивів нагадують 
«одудів», «півнів», «гусей-качок» (?), «со-
рок» (?), інших стилізованих птахів, пред-
ставлених переважно окремими силуетами 
чи згрупованими в горизонтальні фризи 
(трансляційна симетрія, рідше – ритміч-
ними парами за дзеркальною симетрією). 
Композиції з мотивом «вазон», «дерево» в 
цьому разі виготовлено за дзеркально-си-
метричними схемами. Усі оздоби виконані 
у техніці простої витинанки.
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Характерно, що зображення півня в 
с. Бакота має подібність з аналогічними в 
с. Тиманівка Тульчинського району та на 
Брацлавщині початку ХХ ст. 31 Наступною 
спільною рисою інтер’єру сіл Бакота і Тима-
нівка є вертикально укладені композиції з 
великих ромбічних елементів. Відмінність 
полягає в бічних деталях, які в с. Бакота 
доповнено дзеркально-симетричними пта-
хами (дзьобами до середини), а в с. Тима-
нівка симетричними ромбами. 

У с. Орлі́вка (Теплицького р-ну Вінниць-
кої обл.) у хаті майстрині Ганни Поліщенко 
до останніх десятиліть ХХ ст. витинанками 
оздоблювали піч, їх також клеїли на шиб-
ки, над вікнами, на бічну дошку мисника, на 
рами фотографій тощо. Подібних традицій 
дотримувалися більшість односельців. 

У смт Чечельник (нині – районний центр 
Вінницької обл.) до 1970-х років невелики-
ми паперовими квітами-зірочками, розфар-
бованими власноруч, прикрашала оселю 
Франя Мазуренко, наклеюючи їх фризами 
вгорі на стінах і на сволок і поперечні балки 
з обох боків, на віддалі 15–17 см одна від 
одної [16, с. 224–228]. У цих самих роках у 
с. Вовчок Вінницької області О. Корчинська 
оздоблювала витинанками стіни, балки, 
мисник та полицю для хліба [15, с. 65].

В осередках Поділля орнітоморфні мо-
тиви («півні», «голуби», «птахи») часто крі-
пили на сволок, про що свідчать записи на 
музейних експонатах 32 і спогади літніх се-
лян [11, с. 198]. У с. Сирватинці (Городоць-
кого р-ну Хмельницької обл.) такого роду 
оздоби кріпили на нитках до сволока, біля 
ікон, клеїли також на шибках вікон, назива-
ючи їх «горобчиками» (силуетні витинанки 
на зразок ангелів, дівчат, рідше – хлопчи-
ків) 33. У м. Ямполі Вінницької області до 
кінця 1980-х років народна майстриня Ка-
терина Шкабара на Вербну неділю і Возне-
сіння кріпила на вхідні двері з боку світлиці 
вирізаного з паперу ангела, його лик роз-
мальовувала олівцями, також блакитним 
кольором відтіняла крила 34.

На півдні колишнього Житомирського 
повіту Волинської губернії у с. Слободи-
ще (нині – Бердичівського р-ну Житомир-
ської обл.) і с. П’ятка (нині – Чуднівсько-
го р-ну Житомирської обл.) витинанки по-

бутували до другої половини ХХ ст. Хатній 
паперовий декор тут розташовували за 
відмінною схемою, прикріплюючи великі 
ажурні витинанки перед іконами. За розмі-
ром і розташуванням вони займали місця 
двох довгих рушників, що раніше звисали в 
оселях перед покуттю від стелі до низу, де-
коруючи ікони на незначній віддалі від них. 
Витинанки вже нагадували більше тюль, 
а не полотняні суцільні вироби. Також тут 
клеїли окремі ромбічні зразки на шибки та 
піч з боку лежанки. Деякі господині ними 
прикрашали комин і піч від входу, біля за-
слінки. Утім, найчастіше вони самостійно 
розмальовували піч від дверей, а витинан-
ками діти оздоблювали бічну частину від 
лежанки. Насамперед такого художнього 
оформлення дотримувалися в хаті Вла-
са й Марії Степовиків у с. Слободище 35. 
Композиції на пічній стіні від лежанки тут 
укладали переважно однотипно – чотири 
ромбічні витинанки на кутах, часом із цих 
модулів тут формували вертикальні ряди, 
рідше – горизонтальні вгорі й внизу. Остан-
ній варіант був малопоширеним. В осеред-
ку ромбічні й квадратні витинанки фарбу-
вали природними барвниками – глинами, 
коли щастило – олівцями.

Покуть у с. Слободище і с. П’ятка прикра-
шали згаданими великими поздовжніми ви-
тинанками, які вирізували з двох прямокут-
них частин значної довжини, називаючи їх 
«веляно». Ці симетричні ажурні вертикаль-
но орієнтовані прямокутні оздоби великих 
розмірів щедро декорували геометричними 
прорізами. Їх виготовляли з тонкого цигар-
кового паперу, а в бідних родинах – із газет. 
Декор повторював тканий із такою самою 
назвою, створений із довгих полотен двох 
рушників чи смужок тюлю, які звисали па-
ралельно до ікон на невеликій віддалі, де-
монструючи своєрідне обрамлення й ви-
окремлення покуті. Нижній край «веляно» 
сягав іноді невеликої тумбочки, що стояла у 
цьому кутку в заможніших господарів. Руш-
ники і тюль народні майстри на рівні ікон 
призбирували складками, прикріплюючи їх 
до стіни стрічкою. У паперових оздобах для 
огляду «образів» робили значний ромбіч-
ний виріз, називаючи його «віконце», «ві-
конце до неба», «ворота в Рай». Ці дві по-
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здовжні витинанки між собою додатково в 
різних місцях скріплювали м’якушем хліба, 
голками акації. На верхні шибки, найчасті-
ше до свята Різдва, кріпили білі витинанки 
по одній на кожну верхню шибку.

В архіві Кабінету антропології та етноло-
гії ім. Хв. Вовка при ВУАН 36 зберігається 
фото оселі, оформленої ромбічними ви-
тинанками, наклеєними вгорі стіни в один 
ряд під намальованим фризом. Підписів 
не збереглося, однак розміри модулів та 
їхнє розташування дають підстави вважати 
інтер’єр подільським. Така думка базуєть-
ся на різних подільських варіантах розта-
шування ромбічних витинанок, зокрема в 
с. Тиманівка Вінницької області, тоді як про 
фризи сіл Наддніпрянщини згадують, що їх 
укладали з «квітів».

Важливо, що працівники НМНАПУ також 
багато уваги приділяють дослідницькій ро-
боті по відтворенню традицій декорування 
витинанками сільських помешкань. Зо-
крема, Ніна Зозуля 37, завідувачка відділу 
Поділля, відтворила інтер’єр оселі кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. с. Крищинці (Тульчин-
ського р-ну Вінницької обл). та с. Кадиївці 
(Кам’янець-Подільського р-ну Хмельниць-
кої обл.). На її прохання в 1978 році май-
стриня М. Руденко38 і члени родини Салю-
ків 39 вирізали різні типи місцевих витина-
нок для печі, комину, простінок. Сприяла 
відтворенню народних витинанок і завіду-
вачка відділу «Карпати» НМНАПУ Романа 
Кобальчинська. На її прохання майстер 
витинанки С. Танадайчук 40 у 1998 році ви-
різав оздоби для інтер’єру хати с. Великий 
Кучурів (Сторожинецького р-ну Чернівець-
кої обл.) – «Рай-деревця» біля ікон, хрести, 
ромби на сволок.

У західних областях України, зокрема Га-
личині, схеми розміщення вирізаних оздоб 
також пов’язані насамперед із покуттю. 
Крім стін, ними прикрашали «ramy obrazуw, 
fatryny okien i belki, na krуryh spoczywa su-
fit» [32, с. 1] 41. У перші десятиліття ХХ ст. в 
околицях Львова, у с. Гряда (нині – Жовків-
ського р-ну Львівської обл.), у помешканні 
Івана Мігули, ікони прикрашали «паперо-
вими штучними квітами власного виробу 
в стилю народного орнаменту» [25, с. 17]. 
Вірогідно, це були традиційні композиції на 

зразок місцевої орнаментики, укладеної з 
паперових розеткових чи ромбічних моду-
лів, які майстри часто називали «квітами».

На Покутті та в інших західних облас-
тях орнаментальні вирішення мали знач-
ну кількість локальних варіантів. Музейні 
експонати дають матеріали для відтво-
рення варіантів кінця ХІХ – першої трети-
ни ХХ ст., укладених за схемами «хрес-
тів», різноманітних восьмикутних «звізд», 
«ромбів», фризів, килимків, шпалерних 
«сіток», «шахівниць» тощо. У кожній із них 
спостерігаємо гармонійне ритмічне чергу-
вання більших ромбічних модулів з мен-
шими, іноді по краю їх обрамляли фри-
зові витинанки «лиштви», їх ще називали 
«мережками» тощо.

Збереглися окремі композиції, призна-
чені для покуті, найімовірніше, їх розміщу-
вали під іконами, оскільки вони нагадують 
народні свічники-трійці (с. Стриганці Тисме-
ницького р-ну Івано-Франківської обл.) 42. 
У розглядуваному варіанті початку ХХ ст. 
між раменами символічного свічника, укла-
деного з ромбічних витинанок, розміщено 
по листівці-іконі (зі зображеннями Бого-
родиці та Ісуса Христа в образі Пастиря з 
ягням на плечах). Можна припустити, що 
стилізований свічник-трійця з аналогічних 
модулів могли створювати в цих осередках 
і між звичайними іконами чи під ними.

У с. Торговиця на Івано-Франківщині (Го-
роденківський р-н) і в ближніх осередках 
упродовж ХХ ст. для прикрашення оселі 
виготовляли довгі багаторапортні барвисті 
«стрічки», «мережки» 43, які за орнаменти-
кою нагадують вишиті й ткані місцеві виро-
би. Їх кріпили або, як кажуть місцеві жителі, 
«клали», вгорі на стінах під стелею та під 
іконами (у регіоні традиційно великі обра-
зи розміщують на стінах парами поруч на 
певній віддалі між собою – зображення Бо-
городиці та Ісуса Христа). Верхній фриз на-
зивали «карнизом», ним обрамлювали всю 
кімнату. Зазвичай, народні майстрині «взо-
ри» під образами щораз не повторювали 
під час оформлення «карниза», а створю-
вали нові варіанти [20, с. 366]. 

Цікаві деталі використання витинанок у 
с. Гринява (Верховинського р-ну Івано-Фран-
ківської обл.) згадує Катерина Юрнюк 44.  
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Тут паперові ажурні оздоби-квадрати різ-
них кольорів розміщували на стінах під 
іконами, чергуючи кожну з «австрійськими 
мисками» (фаянсові з мальованим деко-
ром) [19, с. 202]. У селах західного регіону 
витинанки в ряд наклеювали під мисником, 
на рамах ікон, портретів, картин. Прийом 
характерний саме для цієї місцевості. Сво-
лок тут оформлювали витинанками до се-
редини ХХ ст. [29, іл. XLIX]. У с. Прокурава 
(Косівського р-ну Івано-Франківської обл). 
за часів Другої світової війни квадратні ви-
тинанки з ажурним орнаментом прикраша-
ли стіни під іконами – по чотири укладали 
за схемою хреста [19, с. 200]. У деяких 
господарів «вирізані папери» розміщували 
над вікнами і під вікнами. Також у регіоні 
до 1980-х років були поширені білі фри-
зові ажурні оздоби на зразок серветок для 
полиць. Цей вид декору у верхній частині 
часто розмальовували рослинними орна-
ментами, про що згадує народна майстри-
ня Марія Шатрук зі с. Яворів (Косівсько-
го р-ну Івано-Франківської обл.). У с. Криво-
броди цього ж району Параска Гостюк до 
1960-х років перед Різдвом у кімнаті над 
головами «десь угорі» прикріплювала па-
перових пташок [19, с. 201]. 

Підсумовуючи представлення різних 
витинанкових композицій у сільських ін-
тер’є рах, зазначимо, що українські май-
стри ще з кінця ХІХ ст. гармонійно вписали 
паперові оздоби в ансамбль традиційного 
житла. Різні типи цих оздоб демонструють 
численні варіанти художніх вирішень, які 
свого часу поступово замінили традиційні, 
складніші за виконанням види оздоблення: 
килими, розписи, гончарні вироби, дерево-
різьблення. Іноді витинанки імітують окремі 
види професійного декоративного мистец-
тва (кахлі, мозаїку, вітраж). 

Із появою витинанок в інтер’єрі сіль-
ського житла спостерігаємо природне до-
повнення архітектури паперовими вироба-
ми. Часто схеми розташування паперового 
декору повторюють архітектурні лінії під 
стелею, довкола вікон, форму печі. Поміт-
не в них наслідування орнаментів із інших 
видів народної творчості: гончарних, виши-
тих, тканих, різьблених виробів [7, с. 179, 
іл. 25–32]. Простежується також вплив ар-

хітектурного «панського» декору: кераміч-
них архітектурних розет [13, с. 214, іл. 1, 2], 
плафонів, барельєфних фризів. 

Проаналізовані в статті локальні варі-
анти розміщення паперового декору в тра-
диційному інтер’єрі сільського житла укра-
їнців засвідчують існування різноманітних 
композицій, у яких водночас спостерігаємо 
спільні художні вирішення: розміщення па-
перових оздоб довкола покуті, фризовий 
декор угорі на стінах, на сволоку, над вік-
нами, прикрашення печей і комина силу-
етними витинанками (дівочими постатями, 
зоо- орнітоморфними фігурами), укладен-
ня «килимків» біля ліжка тощо. Розмаїття 
представлених схем демонструє широкий 
діапазон смаків і можливостей народних 
українських майстрів різних областей, які 
завжди намагалися зробити житло затиш-
ним, прикрасити його доступним декором, 
зокрема, й витинанками.

Примітки
1 РЕМ. Інв. № 4353-21, запис в інв. кн.: «Птица, вы-

резанная из бумаги, бледно-розового цвета, служа-
щая украшением хаты; наклеивается на сволок и бал-
ки потолка. Подольская губ., г. Брацлав. Украинцы».

2 МЕХП ІН НАНУ. Інв. № ЕР-40838, (надіслав 
проф. М. Кіт, припис біля експонатів).

3 МЕХП ІН НАНУ. Інв. № ЕР-40838 (експонати на-
діслав проф. М. Кіт).

4 НМУНДМ. Інв. № ДР 3735, 1926 р.
5 Села Слободище, П’ятка Житомирської обл., по-

чаток – середина ХХ ст. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. 
Од. зб. 891. Арк. 46 (інтерв’ю з Дмитром Степовиком).

6 Село Орлі́вка Вінницької обл. АНФРФ ІМФЕ 
НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 891. Арк. 54. 

7 Смт Ямпіль Вінницької обл. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. 
Ф. 14-5. Од. зб. 891. Арк. 32.

8 «Сосонка», «косиця», «косиці» – мотиви, утво-
рені рядом «стрілок», розміщених переважно одна 
за одною в ряд. 

9 «Баранячі роги», «ріжки», «баранчики», «баран-
ці» – назва симетричних чи білатеральних спіраль-
них елементів, обернених протилежно один до одно-
го на зразок ріжок, рідше вони спрямовані назустріч 
один одному. Техніка вирізування часто призводить 
до криволінійності цих елементів.

10 ДНІМ. Інв. № Е-2634 КП-42157. 1913 р. Гірлян-
да. Катеринославщина.

11 Пилипенко Я. «Рушники». 1939 р. АНФРФ ІМФЕ 
НАНУ. Ф. 8-1274. Од. зб. 17.

12 Бельмас А. «“Занавіска”, якою прикрашають 
вугли хати». 1939 р. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 8-1274. 
Од. зб. 19; Пилипенко Я. «“Занавіска”, якою при-
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крашають вугли хати». 1939 р. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. 
Ф. 8-1274. Од. зб. 20. 

13 Станкевич М. Є. Українські витинанки. Київ : 
Наукова думка, 1986. С. 41; Косицька З. Витинанка 
в ансамблі декору української хати. Українське мис-
тецтвознавство : матеріали, дослідження, рецен-
зії : зб. наук. пр. / НАНУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. 
Київ, 2008. Вип. 8. С. 85.

14 РЕМ. Інв. № 4057-22/1 ; №4057-22/2.
15 Трансляційну симетрію утворюють паралельні 

осі симетрії, зокрема у витинанках рапорти розташо-
вують через рівні віддалі. 

16 НА ІА НАНУ. Ф. 9. № 95. Од. зб. 15, 27.
17 Принагідно висловлюємо глибоку вдячність 

мистецтвознавцю Наталі Студенець, поради якої 
сприяли віднайденню цих унікальних архівних мате-
ріалів.

18 РЕМ. Інв. № 2765, запис в інв. кн.: «Собрана 
П. З. Рябковым по порученію Этнографического От-
дела Русского Музея Императора Александра ІІІ в 
1909/10 гг.»; інв. № 2765-6 «Квітка – цветок бумаж-
ный домашняго изделія из разноцветной тонкой бу-
маги для украшения “передняго угла” крестьянских 
хат; діам. 0,23 м. Таврическая губ., Мелитополь-
ский у., с. Водяно. Малоруссы».

19 РЕМ. Інв. № 2743, запис в інв. кн.: «Собрана 
П. З. Рябковым по порученію Этнографического От-
дела Русского Музея Императора Александра ІІІ в 
1909 г. Екатеринославская губ. и Никопольская вол. 
С. Новониколаевка; м. Никополь»; інв. № 2743-13 
«Украшенія из цветной бумаги на стены, пото-
лок, окон. Екатеринославская губ. м. Никополь. 
Малоруссы».

20 РЕМ. Інв. № 2743-12, запис в інв. кн.: «Квітка – 
цветы бумажные для украшенія образів из разноц-
ветной тонкой бумаги; прикреплені к лучинке, ви-
сота 0,44 м. Екатеринославская губ. м. Никополь. 
Малоруссы».

21 РЕМ. Інв. № 2206, запис в інв. кн.: «Собрана 
А. Макаренко по порученію Этнографического От-
дела Русского Музея Императора Александра ІІІ в 
1911 году»; інв. № 2206-120а/2, в, с; запис в інв. кн.: 
«Рушнык – на икону а/2 – <нерозбірл.> две полови-
ны, вырезанные из белой бумаги; концы украшены 
вырезанными из разноцветной бумаги и наклеен-
ными зубчами и звездочками; в/ венок из бумаж-
ных цветов и листьев; с/ лента красная, шелковая, 
длинна 1,40 м. Кіевская губ. и уезд, м. Триполье. 
Малоруссы» (140 см Ч 25,8 см). Олексій Олексійович 
Макаренко (1860–1942(?), співробітник РЕМ.

22 Линник-Ступніцька Олександра Андріївна 
(1898–1969).

23 Діамантовий зелений (мед.), «зеленка» – ріди-
на зеленого кольору для зовнішнього використання. 

24 НМУНДМ. Інв. № З641.
25 У площині самого дзеркала печі витинанок у 

цьому осередку не розміщували.
26 НМУНДМ. Інв. № ДР-3754 (діаметр – 35,5 см).
27 РЕМ. Інв. № 2342/419 (33 см × 32 см). 

28 РЕМ. Інв. № 4245-22, 4245-24.
29 РЕМ. Інв. № 4353-73.
30 АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 891. 

Арк. 40, 41.
31 НМУНДМ. Інв. № ДР 3759,6 ДР 3760.
32 НМУНДМ. Інв. № ДР 3725.
33 АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 891. Арк. 27–

30 (інтерв’ю з Бондарчук Оленою Василівною).
34 Шкабара Катерина Іванівна. АНФРФ ІМФЕ 

НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 891. Арк. 32.
35 Степовики Влас Федорович і Марія Сидорівна. 

АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 891. Арк. 44–52. 
36 Зберігається в бібліотеці НМУНДМ. 
37 Зозуля Ніна Олексіївна, завідувач відділу 

Поділ ля, НМНАПУ.
38 Руденко Марія Оксентіївна (Авксентіївна, 1915–

2003), с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільсько-
го р-ну Вінницької обл.; педагог, заслужений праців-
ник культури України, майстер витинанки.

39 Салюк Олександр Васильович (1922–2003), 
с. Саїнка Чернівецького району Вінницької області; 
педагог, активно сприяв відродженню традицій ви-
тинанки, зокрема, проводив заняття з вирізування у 
шкільному гуртку, був одним із організаторів вистав-
ки творів народних майстрів-односельців у м. Києві 
(1969). У його родині також усі вирізували витинанки: 
дружина Анастасія, доньки Людмила і Валентина. 
Особливо плідною була творчість його тещі, народ-
ної майстрині Наталі Петрівни Кушнір. 

40 Танадайчук Сергій Васильович (1963–2002), май-
стер витинанки, м. Бердичів Житомирської області. 

41 «Рами ікон, відкоси вікон і балки, на яких укла-
дена стеля» / пер. з польської З. К.

42 МЕХП ІН НАНУ. Інв. № ЕП-40808.
43 Липчук П., витинанка, 1981 р. ДІХМ. Інв. № 4318; 

Є. Гринюк, витинанка, 1983 р., ДІХМ, інв. № 4507.
44 Юрнюк Катерина Дмитрівна, 1965 р. н. АНФРФ 

ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 891. Арк. 21–24.

Список скорочень
АНФРФ ІМФЕ НАНУ – Архівні наукові фонди руко-

писів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України

ВУАН – Всеукраїнська Академія наук
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ний музей ім. Д. І. Яворницького
МЕХП ІН НАНУ – Музей етнографії та художнього 

промислу Інституту народознавства НАН України
НА ІА НАНУ – Науковий архів Інституту археології 

НАН України
НМНАПУ – Національний музей народної архітек-

тури та побуту України
НМУНДМ – Національний музей українського на-

родного декоративного мистецтва (м. Київ)
РЕМ – Російський етнографічний музей (м. Санкт-

Петербург, РФ)
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SUMMARY

The article presents various variants of placing paper cutting art pieces within the Ukrainian 
traditional abodes, as well as gives examples from villages of many areas of Ukraine (late 
XIXth to the first half of thr XXth century). Attention is focused on the main principles of placing 
paper ornaments, which were fastened, first and foremost, at significant places: around the 
corner of honour, on the stove, on the chimney, on the beam, as well as aloft on the walls, on 
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the northern wall behind the bed, between and around the windows, near the dresser, above 
the door, etc.

A wealth of interior decorating variants with paper adornments makes it possible to ana-
lyse general trends and individual distinctive varieties. For example, in villages of the Middle 
Over Dnipro Lands region, we can find frieze compositions made of paper flowers atop on 
the walls, icon-shelf napkins decorated with varied openwork. Stoves were fixed mainly with 
plant-ornamented pictures; there are mentions of placing such decorations within oven mir-
rors, paired figures of girls, an isolated mill. In certain centres of Cherkashchyna, a tree of 
life was composed of numerous varicoloured elements: a conventional vessel, a trunk, twigs, 
leaves, flowers, etc.

In Podillia, stoves were often decorated with ornithomorphic silhouettes, first of all, rooster-
like ones. The silhouettes also includes ducks, geese, magpies, hoopoes, and others. A com-
position, showing a kind of a carpet made of multicolored diamomd-shaped modules, was 
quite frequently placed over the bed, on the northern wall. At the top of the walls and on the 
beam, there were placed frieze compositions, composed mainly of lozenges, zoomorphic and 
ornithomorphic elements, and the like.

In the Western Ukrainian areas, we can also observe diverse variants of decorating the 
corner of honour and walls. Local folk artisans cut out various forms of paper decorations, 
with rhombic ones dominating among them. They were used for forming such compositions 
as crosses, candlesticks, and stars. Here, wallpaper-type patterns, like a chessboard, etc., 
became widespread.

Investigated examples of paper cutting decoration of rural dwellings’ interior of Ukraine’s 
different regions demonstrate still newer artistic solutions, among which we can observe both 
common features and original local variants.

Keywords: paper cutting art pieces, cutting out, domestic paper decor, decorative art, folk 
art, folk artisan.
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