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І Дослідження/вивчення 

Кролевецькі ткані рушники, занесені 2013 
року до Національного списку елементів 

нематеріальної культурної спадщини України, 
є мистецьким виробом традиційного народного 

промислу українців, невід’ємною частиною 
нематеріальної культурної спадщини сучасної 

Кролевеччини – прадавньої території північного 
Полісся. Серед регіонального різноманіття 

українських рушників кролевецькі, найперше, 
виділялися своєю незвичайною, оригінальною 
особливістю колористики, власною ритмікою 
узорів, багатством орнаментів, самобутністю 

форм, що через поєднання червоно-білих 
кольорів стали знаменитими на увесь світ, 

використанням традиційної техніки перебору з 
ремізночовниковим ткацтвом. Усе це в комплексі 

дає змогу виділити їх в окрему стильову 
групу. Хто і коли вперше запропонував таку 

колірну гаму точно не відомо, однак більшість 
дослідників кролевецького ткацтва схиляються 

до думки, що на такий вибір вплинули 
природно-етнографічні особливості краю.

І Research/study

Woven towels of Krolevets (Krolevetsk weaved 
towels), inscribed in 2013 in the National Register 
of the Intangible Cultural Heritage of Ukraine, are 
the articles of the traditional folk art, an inseparable 
part of the intangible cultural heritage of the 
modern Krolevets land, the ancient territory of the 
Northern Polissia. Among the regional diversity of 
Ukrainian towels, Krolevetsk towels were sticked 
out, first of all, for their unusual, novel colour, own 
rhythmic patterns, rich ornaments, originality of 
forms which due to the combination of red and 
white colours had become famous throughout the 
world, and the use of the traditional technique of 
picking with harness shuttle weaving. It allows 
putting them into a separate stylistic group. Who 
had firstly proposed this colour scheme and when 
it happened, is unknown, but most researchers of 
Krolevets weaving are inclined to think that this 
choice is influenced by natural and ethnographic 
peculiarities of the region.



Багатий геометризований орнамент кролевецьких 
тканих рушників складається з мотивів і символів 
цілком відповідних українському національному 

світосприйманню, укорінених у сивій минувшині, 
за допомогою яких майстри відтворюють уявлення  

про навколишній світ. Стилізовані візерунки, 
перемежовані горизонтальними смугами різної 

ширини, створюють неповторний композиційний 
ритм, притаманний тільки кролевецьким червоно-

білим обрядовим рушникам, які стали носіями 
родового коду українців та символом духовності 

народного мистецтва.

Rich geometric ornament of Krolevetsk towels consists 
of motifs and symbols which are completely in line 
with Ukrainian national worldview, going back to the 
distant past and helping artisans to recreate beliefs 
about the surrounding world. Stylized patterns 
mixed with horizontal bands of different width create 
the unique compositional rhythm intrinsic only to 
Krolevetsk red-and-white ritual towels which returned 
into the bearers of the generic code of Ukrainians and 
the symbol of immateriality of the folk art.



Кролевецький тканий рушник – обрядовий 
рушник. Він приваблює урочистістю, святковістю, 

красою візерунків, що яскріють червоним кольором 
на білому тлі. Тому і використовують кролевецький 
рушник у народних звичаях та обрядах на весіллях 

Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини та інших 
регіонів України. В цих регіонах в ХІХ –початку ХХ 

століття наречена та дружки у весільних строях 
підперезувалися тканим кролевецьким рушником 

(підперезником) кінцями на перед. 

Krolevetsk woven towels are ceremonial towels. 
They attract by their solemnity, conviviality, 
beauty of patterns glowing red on the white 
background. This is the reason why Krolevets 
towels are used in popular customs and rituals at 
weddings in Sumy, Poltava, Chernihiv and other 
regions of Ukraine. There, in 19 and the beginning 
of 20 centuries, the bride and bridesmaids girded 
their wedding suits with woven Krolevets towels 
(girdles) tied by ends on.



II Збереження/поширення

Місцем збереження, популяризації та відродження 
кролевецького переборного ткацтва, кролевецького 

тканого рушника – як унікальної й багатої 
історичної спадщини, що є складовою нашої 

національної культури,  є комунальний заклад 
«Музей Кролевецького ткацтва». 

II Safeguarding/education 

The place for safeguarding, promoting and renovating 
the Krolevets handpicked weaving, Krolevets 
woven towels, as unique and rich historic heritage, a 
component of our national culture, is the municipal 
institution, Museum of Krolevets Weaving.



Музейна збірка стародавніх і сучасних творів 
художнього ткацтва нараховує понад 2800 одиниць 

збереження. Вона свідчить про високий рівень 
розвитку цього виду українського народного 

декоративного мистецтва на Кролевеччині.

The museum collection of old and modern works of 
artistic weaving counts above 2800 units. It could be 
an indication of the high development of this type of 
Ukrainian folk decorative art in the Krolevets region.  



Master classes how to make the woven handpicked 
towels are carried out for museum visitors. Per year, 
about two thousand visitors from different parts of 
Ukraine – Sumy, Kyiv, Poltava, Dnipro, Luhansk, 
Lviv, Ivano-Frankivsk regions – attend the Museum of 
Krolevets Weaving.

Для відвідувачів музею проводяться майстер-класи 
з виготовлення тканого переборного рушника. 

Музей кролевецького ткацтва щорічно приймає 
близько двох тисяч відвідувачів з різних куточків 

України – Сумщина, Київщина, Полтавщина, 
Дніпропетровщина, Луганщина, Львів, Івано-

Франківськ.



Відділ культури Кролевецької районної державної 
адміністрації спільно з комунальним закладом 
«Музей кролевецького ткацтва», Українським 

центром культурних досліджень при Міністерстві 
культури України провів ряд захотів з метою 

дослідження, популяризації та поширення 
знань про традиційну техніку перебору з 

ремізночовниковим ткацтвом, поєднання червоно-
білих кольорів, орнаментику кролевецького 

тканого рушника. Одну з останніх практичних 
конференцій було проведено спільно з Естонським 

центром народної культури (Таллінн – http://
www.rahvakultuur.ee). 

The Culture Department of the Krolevets Rayon State 
Administration jointly with the municipal Museum 
of Krolevets Weaving, and the Ukrainian Center for 
Cultural Studies at the Ministry of Culture of Ukraine 
carried out a few events for researching, promoting 
and popularizing the traditional handpicked technique 
of the harness shuttle weaving, the combination of 
red and white colours, the ornamentation of Krolevets 
woven towels. One of the recent practical conference 
was carried out together with Estonian Folk Culture 
Centre (Tallinn – http://www.rahvakultuur.ee).



16 травня 2017 року в м. Софія (Болгарія) 
відкрилася фотовиставка елементів нематеріальної 

культурної спадщини країн Південно-східної 
Європи. На стенді України було представлено, 

зокрема, «Кролевецькі ткані рушники.

On May 16, 2017, in Sofia (Bulgaria), the photo 
exhibition about intangible cultural heritage of 
Southern Eastern Europe has been opened. The 
Ukrainian stand has demonstrated, among other, 
Krolevets woven towels.



III Популяризація/жива традиція/інновації

Кролевецьке переборне ткацтво сягає своїми 
коріннями у сиву давнину, але спрямовано в 

майбутнє. Протягом століть удосконалювалися 
технічні прийоми виготовлення тканин, 

збагачувались їх орнаментальні та колористичні 
рішення. Розвиток ткацтва пов’язаний з багатьма 

факторами: природними умовами, наявністю 
сировини, способами господарювання, а також 

з найважливішими подіями в житті українців. 
Сучасні технології, комп’ютери, оцифровування 

тільки розширюють можливості ткацької традиції, 
яка так само живе. У Кролевці вона передається від 

майстра - до учня (ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ»), 
від покоління – до покоління (сім’ї Соловйових, 

Гецевичів, Петрових).

III Promotion/living tradition/innovation

The Krolevets handpicked weaving having its roots in 
the long past is oriented toward the future. For centuries, 
technical methods of weaving were improving, their 
ornamental and colouristic patterns were enriching. The 
development of weaving is concerned with many factors 
– natural conditions, raw material availability, methods 
of economic management, and, also the most important 
events in the life of Ukrainians. Advanced technologies, 
computers, digitalization only extend the capabilities of 
the weaving tradition which is alive. In Krolevets, it is 
transferred from masters to apprentices (State Vocational 
Technical Educational Establishment “Krolevets Higher 
Vocational School”), from generation to generation 
(the Solovyovs, the Hetsevichies, the Petrovs and other 
families). 
 



«.. що, справді, необхідно, так це участь громади в 
процесі [інвентаризації] ... Якщо внесення [до переліку] 

відбувається без діалогу з громадою ... то навряд чи вона 
буде зацікавлена в збереженні …»

Доктор Лундрес Фонсека (Національний інститут 
історичної та культурної спадщини, Бразилія)

... what is really needed is for the community to participate 
in the process [of inventorying] ... If the inscription [on an 
inventory] takes place without dialogue with the community 
... I wonder whether there will actually be any involvement 
in safeguarding ... 
Dr Londres Fonseca (IPHAN, Brazil)

Одним із заходів популяризації елементу 
нематеріальної культурної спадщини «Кролевецькі 

ткані рушники» є Міжнародний літературно-
мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники», що 
проходить щорічно у вересні. Міждисциплінарний 

характер фестивалю засвідчує глибокий вплив 
місцевої традиції ткацтва на різні сфери творчості 

й життя. Починаючи з 1994 року,  цей міжнародний 
фестиваль відвідують  до п’яти тисяч осіб щороку.

One of the actions to popularize Krolevets woven 
towels as an element of the intangible cultural heritage 
is the International literature and art festival “Krolevets 
Towels” which is held annually in September. The 
interdisciplinary nature of the festival proves the 
deep influence of the local weaving tradition upon 
various domains of creativity and life. Since 1974, 
approximately five thousand persons have visited this 
international festival every year. 



  IV Імплементація Конвенції ЮНЕСКО 
в Україні

Міністерство культури України – установа яка 
відповідає за імплементацію Конвенції 

mincult.kmu.gov.ua

На Генеральній асамблеї Регіонального центру 
з питань нематеріальної культурної спадщини 

ЮНЕСКО країн Південної та Східної Європи (м. 
Софія, Болгарія), яка відбулася 16 травня 2017 р., 

була висловлена підтримка зусиллям України 
й сподівання на плідну співпрацю. Українська 
делегація, представлена Українським центром 
культурних досліджень, проінформувала про 
роботу та вагомі кроки Міністерства культури 

України в питаннях нематеріальної культурної 
спадщини. Представники 15 країн, які входять 

до Регіонального центру, одностайно схвалили 
рішення про долучення України новим членом цієї 

організації.

IV UNESCO Convention implementation in Ukraine

The Ministry of Culture of Ukraine is the institution 
responsible for Convention implementation 
mincult.kmu.gov.ua

At the General Assembly of the Regional Centre for the 
Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in
South-Eastern Europe under the auspices of UNESCO 
(Sofia, Bulgaria), which was held on May 16, 2017, all 
delegates expressed the support for efforts of Ukraine 
and hope for the fruitful collaboration. The Ukrainian 
delegation represented by the Ukrainian Center 
for Cultural Studies, informed about activities and 
essential steps for ICH safeguarding realized by the 
Ministry of Culture of Ukraine. Representatives of 15 
countries, members of the Regional Centre, approved 
unanimously the decision to accept Ukraine as a new 
member (http://www.unesco-centerbg.org/en/).



  Національний список елементів 
нематеріальної культурної спадщини України 

станом на червень 2017 року

Косівська кераміка як традиційне ремесло 
Карпатського регіону

Кролевецькі ткані рушники

Опішнянська кераміка

Петриківський декоративний розпис

Козацькі пісні Дніпропетровщини

Пісенна традиція села  Лука Києво-
Святошинського району Київської області

Технологія виконання вишивки «білим по білому» 
селища Решетилівка Решетилівського району 

Полтавської області

National Register of the Intangible Cultural Heritage 
of Ukraine as of June 2017

Kosiv ceramics as the traditional craft of Carpathian 
region

Krolevets woven towels

Pottery and ceramics from the village of Opishnia

Petrykivka decorative painting

Cossack songs of Dnipropetrovsk region

The singing tradition of the village Luka (Kyiv-
Sviatoshyn district of Kyiv region)

The “white on white” technique of embroidery of 
Reshetylivka community of the Poltava region
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Відповідно до статті 13 Конвенції, Український 
центр культурних досліджень (УЦКД) Міністерства 

культури України визначено організацією, яка 
координує, контролює та організовує процес 

імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону 
нематеріальної культурної спадщини в Україні. 
УЦКД проводить дослідницьку та реєстраційну 

роботу, готує документацію та звіти, організовує 
семінари та конференції.

УЦКД проводить науково-практичні конференції, 
які є щорічними:

«Імплементація Конвенції про охорону 
нематеріальної культурної спадщини: підсумки та 

перспективи» - перший тиждень грудня;
 «Культурна спадщина України: сталий розвиток 

і національна безпека» – до Дня європейської 
культурної спадщини (березень).

 «Збереження й популяризація традиційних ремесел: 
культурні практики» - останній тиждень квітня;

«Традиційна культура України ХХІ століття як 
складова культурної політики: сучасний стан, 

загрози, перспективи» - середина жовтня.
 

www.uckd.org           uckd2014@gmail.com

Команда УЦКД з питань нематеріальної культурної 
спадщини: О.Буценко, В. Дем’ян, З. Босик, 

Л. Снігирьова, В. Телеуця 

According to the Article 13 of the Convention, the 
Ukrainian Center for Cultural Studies (UCKD) at the 
Ministry of Culture of Ukraine is nominated as the 
organization that coordinates, monitors and runs 
the 2003 UNESCO Convention in Ukraine. UCKD 
executes research and registration activities, prepares 
documentation and reports, carries out workshops and 
conferences.

UCKD organizes the following scientific and practical 
conferences that are annual: 
“Implementation of 2003 UNESCO Convention: results 
and perspectives” (the first week of December);
“Cultural heritage of Ukraine: sustainability and 
national security” (related to the Day of European 
cultural heritage in March);
“Safeguarding and popularization of traditional crafts: 
cultural practices” (the last week of April);
“Traditional culture of Ukraine of 21 c. as a component 
of cultural policy: modern state, threats, perspectives” 
(middle of October). 

www.uckd.org           uckd2014@gmail.com

UCKD team on ICH safeguarding:
O.Butsenko, V. Demian, Z. Bosyk,
L. Snihyriova, V. Teleutsia 
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