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У своїй монографії Н. Гангур, крім детального 
й аналітичного розгляду етапів розвитку народ-
ної архітектури Кубані, значну увагу приділила 
декоративно-вжитковому мистецтву, насамперед 
ткацтву, вишивці та гончарству, які в структурі ет-
носу посідають провідне місце і, як пише авторка, 
«забезпечують соціальні, вітальні, естетичні, нор-
мативні» та інші потреби (с. 113). У розділі, при-
свяченому народному текстилю, вона детально 
зупинилася на класифікації тканин, розрізнивши 
їх за сировиною, технічними засобами виконання, 
кольоровою гамою та функціональними особ-
ливостями. За технологією виготовлення авторка 
розрізняє домоткані та фабричні тканини і, що 
особливо важливо, подає перелік місцевих назв 
полотна, вовняних тканин і сукна. Також називає 
такі тканини, як камлот, фриз, драдедрам, подає 
їхні технологічні й технічні характеристики, пере-
раховує фабрики виготовлення. Особливо автор-
ка акцентує увагу на домашньому ткацтві, яке 
існувало майже до 30-х років ХХ ст. Оскільки 
заселення Кубані відбувалося кількома хвилями і 
з різних місцевостей, то переселенці у своїх тво-
рах, як зауважує авторка, відображали естетичні 
уявлення та смаки свого етносу. Більшість пересе-
ленців були з території України, переважно із Се-
реднього Подніпров’я та Слобожанщини, вони не 

лише пере несли самобутні традиції ткацтва і ки-
лимарства, але й зберегли народні назви процесів, 
начиння та предметів інтер’єрного призначення. 
На матеріалах етнографічних експедицій Н.  Ган-
гур подає перелік прізвищ найбільш здібних ткаль, 
а також описує асортимент тканих виробів, місця 
їхнього побутування та збуту. Детально аналізу-
ючи тканини, подаючи їх типологію за функціо-
нальним призначенням, авторка, на жаль, не до-
сліджує їх символічну роль у святах та обрядах, не 
показує зв’язок з фольклорно-етнографічною тра-
дицією, що, можливо, зумовлено відірваністю від 
традиційних місць колишнього проживання май-
стринь. Водночас вона підкреслює, що різноманіт-
ні групи текстильних виробів містять семантичну 
інформацію про соціальний та майновий стан їхніх 
власників, виконують яскраво виражену декора-
тивну, естетичну, престижну або суто утилітарну 
функції, вирізняються певною полістилістикою в 
характері та способах орнаментації (с. 158).

Один з розділів монографії присвячено аналі-
зу вишивки, яка була досить поширеною в середо-
вищі кубанського козацтва. Авторка підкреслює, 
що в процесі формування східнослов’янського 
населення Кубані як культурно-історичного фе-
номену впродовж столітнього періоду утворився 
певний субетнос з оригінальним локальним ва-
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ріантом традиційно-побутової культури. цілком 
справедливо відзначаючи існування у вишивці 
різнорідних компонентів, серед яких вирізняєть-
ся архаїчний пласт і елементи, розповсюджені на 
межі ХІХ–ХХ ст., авторка подає візуальний 
ряд і аналізує переважно вишивку, поширену се-
ред міщан, сприйняту через друковані видання 
різних напрямків. цікаві сторінки присвячено 
вишивальній освіті за посередництва класів жі-
ночих училищ, рекламних та популярних видань, 
що призводило до втрати народних традицій, 
зміни художньо-образних засобів шитва й уста-
леної колористичної гами. ці процеси були типо-
вими як у Росії та Україні, так і в країнах Європи 
і призвели до негативних процесів нівелювання 
локальних особливостей вишивки.

Натомість аналіз речового експедиційного 
матеріалу й музейних пам’яток у галузі гончар-
ства переконує, що в цій царині якнайдовше 
збереглися традиції, зокрема, пов’язані зі ста-
лістю форм, технологічних прийомів та способів 
оздоблення. Кубанська область була терито-
рією співіснування архаїчних і пізніших більш 
розвинених традицій виготовлення гончарного 
посуду, що розвинулися завдяки багатогран-
ним етнічним джерелам культури. Ідеться на-

самперед про симбіоз кавказької, російської та 
української традицій в усьому багатоманітті їх 
варіативності. Саме тому на Кубані виробився 
цікавий варіант місцевої культури гончарства, 
що якнайкраще відповідав місцевим смакам. 

На жаль, авторка не мала можливості озна-
йомитися з новітньою літературою з українського 
народного мистецтва, зокрема ткацтва, килимар-
ства та вишивки, з матеріалами фольклорно-
етнографічних експедицій останніх років, що 
значно ускладнило предмет її дослідження.

Водночас монографія цікава тим, що в ній 
на основі багатьох джерел і відомостей з різ-
них видів народного мистецтва й будівництва 
розглянуто подальшу еволюцію як традицій-
ного житла, так і деяких видів народного мис-
тецтва, зокрема різьблення, художньої оброб-
ки металу, ткацтва, вишивки й гончарства. До 
того ж простежено розвиток їхньої художньо-
образної системи, формування єдиної спільно-
ти – культури кубанського козацтва.

ця книга – нове явище в осмисленні такої 
цікавої сфери, як матеріальна культура кубан-
ського козацтва, вона значно збагатить і роз-
ширить межі його сприйняття.
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