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Статтi

Леся СЕМЧУК
ВИШИВКА В НАРОДНОМУ
ОДЯЗI РОЖНЯТIВЩИНИ
ТА ДОЛИНЩИНИ
Lesya SEMCHUK. On Embroidery in Folk Clothes
of Rozhniativ And Dolyna Regions

У данiй статтi маємо на метi дослiдити, незначною мiрою висвiтленi у мистецтвознавчiй лiтературi, художнi особливостi народного вбрання ХХ ст. гiрських i пiдгiрських бойкiвських сiл
Рожнятiвщини та Долинщини: вiдмiнностi крою
одягових компонентiв, системи розташування на
них вишивок, орнаментики, колориту, застосування та комбiнування вишивальних технiк.
До 1930-их рр. в одягових вишивках дослiджуваних районiв переважали структури геометричного орнаменту, вишитi вручну пряденими нитками сiрого, чорного, червоного, синього кольорiв. Вишивки першої пол. ХХ ст. за кольоровотональним вирiшенням подiлялися на одноколiрнi
та двоколiрнi. Глибинна символiчна сутнiсть червоного кольору, який залишався домiнуючим в
одягових вишивках Бойкiвщини впродовж ХХ ст.
Часто поєднували вишивальнi нитки червоної та
синьої, червоної та чорної барв. Спорадично з
1930-их рр. вiзерунки набували полiхромних рис2 .
Варто зазначити, що традицiйна кольоровотональна гама у вишивках гiрських сiл стiйкiше
збереглася набагато довше, нiж геометричний орнамент. З другої чвертi ХХ ст. сорочки, запаски
почали вишивати рослинно-геометризованими вiзерунками, червоними та чорними нитками.
Найпоширенiшою технiкою вишивання була
“низинка”, яку бойкинi поєднували зi “стебнiвкою”, “подвiйним хрестиком”, “вирiзуванням”,
“настилуванням”, “художньою гладдю” тощо. Поетичною виразнiстю надiленi мiсцевi назви даних
технiк: “єдностеблення”, “ламаниця”, “зернятє”,
“рiзьовання”, “точення”, “гладинка”, “сновання”
тощо3 .

Вишивка впродовж ХХ ст. була домiнантою декорування народного одягу бойкiв. Унаслiдок багатьох iсторичних, соцiальних, економiчних причин у серед. ХIХ – на поч. ХХ ст. у
вишивках Бойкiвщини вiдбулися складнi еволюцiйнi процеси, завдяки яким помiтнi взаємовпливи з вишивкою сусiднiх народiв. Попри збереженi традицiйнi формотворчi риси одягових компонентiв, локальнi особливостi системи розмiщення
вишивок i принципи їх побудови появилися новi
композицiйно-орнаментальнi трактування, кольоровi рiшення.
Вишивки Бойкiвщини були об’єктом дослiджень багатьох мистецтвознавцiв, етнографiв, дослiдникiв кiн. ХIХ-ХХ ст. Художнi вiдмiнностi одягових вишивок Великоберезнянщини, Воловеччини, Мiжгiрщини, Туркiвщини, Сколiвщини висвiтлено у працях Ф.Вовка, Я.Головацького, I.Франка, С.Маковського, М.Тумової, В.Бiлецької, О.Кульчицької, I.Гургули, I.Симоненка, К.Матейко, О.Полянської, Р.Захарчук-Чу- ластей УРСР.– К., 1959.– 74 табл.; Гургула I.В. Народгай, Л.Бурачинської, I.Карпинець, Г.Стельмащук не мистецтво Захiдних областей України.– К.: Мистецтво,
та багатьох iнших1 .
1966.– 77 с.; Симоненко I. Народна вишивка Закарпаття
1

Вовк Ф.К. Студiї з української етнографiї та
антропологiї.– К.: Мистецтво, 1995.– 335 с.; Головацкий Я.
О народной одежде и убранстве русинов, или русских,
в Галичине и Северо-Восточной Венгрии.- С.-Петербург,
1877.– 74 с.; Франко I. Етнографiчна експедицiя на Бойкiвщину [пер. з нiм. К.Матейко, В.Васькiв] // Жовтень.–
1972.– № 8.– С. 112-119; Маковский С. Народное искусство Подкарпатской Руси.– Прага: Пламя, 1925.– 156 с.;
Тумова М. Народна одежа на Подкарпатской Руси // Пiдкарпатська Русь.– 1924.– № 3.– С. 72-79; Бiлецька В.
Українськi сорочки, їх типи, еволюцiя й орнаментацiя.– К.,
1934.– 67 с.; Кульчицька О. Народний одяг Захiдних об-

// Матерiали етнографiї та художнього промислу.– 1957.–
Вип. III.– С. 56-85; Матейко К.I. Український народний
одяг.– К., 1977.– 205 с.; Полянська О. Особливостi одягу
населення Закарпаття // НТЕ.– 1976.– № 3.– С. 23-29;
Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка: захiднi областi УРСР. – К., 1988.– 190 с.; Бурачинська Л.
Український народний одяг.– Торонто; Фiладельфiя, 1992.–
310 с.: iл.; Карпинець I. Кептарi Українських Карпат.–
Львiв: Видавничий дiм “Панорама”, 2003.– 56 с.: iл.; Бiлан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрiй.– Львiв: Фенiкс, 2000.– 325 с.
2
Гургула I.В. Народне мистецтво...
3
Бойкiвщина: iсторико-етнографiчне дослiдження /
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Як композицiйно-доповнюючi, використовували технiки “оксамитовий шов”, “кривулька”,
“ланцюжок”, “шов позадголку”, “соснiвка”. Для
виготовлення одягових компонентiв i їх декорування бойкинi активно застосовували декоративно-утилiтарнi – з’єднувальнi та обметувальнi –
шви.
Вишивки основного чоловiчого та жiночого
натiльного одягу бойкiв – сорочки оригiнальнi за композицiйними схемами, орнаментальнографiчною образнiстю. Важливими є висновки
К.Матейко, що у гiрських районах Бойкiвщини
“збереглися старослов’янськi релiктовi форми” сорочок, зокрема безуставкового крою4 .
У селах Долинщини та Рожнятiвщини окрiм
безуставкових, побутували й сорочки уставкового типу крою, якi суттєво вирiзняються розмiщенням вишивок, художньою образнiстю їх композицiйних структур тощо. Видiляються локальнi
осередки.
Упродовж ХХ ст. в селах схiдної Бойкiвщини
(Козакiвка, Лолин, Княжелуки, Витвиця, Новоселиця) поширеним явищем були жiночi сорочки
з “вiдкладним” (“вiдведеним”) комiром5 . Комiр
по довжинi дiлили на три частини, двi (крайнi)
з яких, власне, вишивали, а середню, що припадає на спинку, залишали не вишитою. Характер композицiйних структур вишивок залежав вiд
ширини самого комiра. Вiзуально, по кутах комiрця розмiщували вишитi прямокутники, що зазвичай мiстили два орнаментальнi рапорти, подiбнi до композицiї уставки, манжета. Вишивали
смуги шириною 4-6 см, стрiчковi структури. Зустрiчаються й сорочки, в яких комiрцi оздобленi
вишивкою по всiй довжинi. Вишивкою також декорували уставки та манжети виробу. Полiхромну
композицiю уставки вишивали стрiчковими, сiтчастими структурами дво-, трирiвневого характеру. В окремих виробах композицiю уставки складає орнаментальна смуга, не обрамлена поверхницями. Серед мотивiв переважають геометричнi
форми: квадрат, восьмипелюстковi розетки, хрестовиднi фiгури тощо. Мотив квадрата подiленого
навхрест та з крапкою всерединi часто оригiналь-

но закомпонований у вишивках весiльних сорочок. В окремих композицiях зустрiчаються характернi фiгури, що подiбнi до гуцульських мотивiв,
“саморiжки”. Домiнуючий колiр – червоний. Серед вживаних – вiдтiнки синьої, зеленої, жовтої
барв.

Рис. 1. Сорочка жiноча. Лляне полотно, мулiне. Хрестик. С. Iлемня Рожнятiвського р-ну Iвано-Франкiвської
обл., поч. ХХ ст. Фототека I.В.Свйонтек.

Художньою образнiстю та конструктивним характером вирiзняються жiночi сорочки села Iлемня – одного з локальних осередкiв Рожнятiвщини. Сорочки уставкового крою шили з вiдкидним
комiром та манжетами. Власне, так званi “вiдведенi” манжети – унiкальне явище не тiльки в
мистецтвi Бойкiвщини, але й на всiй територiї Українських Карпат. Для формування манжета викроювали прямокутний чи квадратний кусок полотна. Одна його сторона обов’язково вiдповiда[З.Є.Болтарович, А.Ф.Будзан, Р.П.Гарасимчук та iн.].–
ла розмiру морщеного на зап’ястi рукава. ДовжиК.: Наук. Думка, 1983.– 303 с.
4
на другої сторони залежала вiд ширини вишивки
Матейко К.I. Український народний одяг...– С. 142.
5
Бурачинська Л. Український народний одяг...–С. 183. майбутнього манжета. Викроєний прямокутник

794
згинали посерединi i на однiй половинi розмiщували вiзерунок. Друга половина полотна покривала виворiтну сторону вишивки. Готовий манжет
пришивали до морщеного рукава вишивкою до середини, потiм загинали вверх. Край рукава на зап’ястi застiбали на ґудзик, а пришивний вишитий
манжет закочували, не скрiплюючи з внутрiшньої
сторони, внаслiдок чого вiн (манжет) не облягав
руки. Такий крiй створював оригiнальну об’ємну
трапецiєвидну форму манжета. Вишивали комiр,
уставки, манжети та низ виробу (рис. 1). Композицiйнi структури сiтчастого, стрiчкового характерiв за орнаментальними мотивами, кольоровотональною гамою тотожнi на рiзних елементах
сорочки.
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розети, геометризованi мотиви квiтiв, листочкiв
тощо. З серед. ХХ ст. вишивки жiночих сорочок
часто виконували нитками рiзних кольорiв. Поєднували нитки оранжевих, рожевих, вишневих,
зелених, синiх вiдтiнкiв. Композицiю об’єднували макроструктурними фiгурами квадратiв, ромбiв, якi вишивали чорними нитками (рис. 2). Жiночi сорочки з вишитими “вiдведеними” манжетами побутували i в с. Перегiнськ. За системою
розмiщення вишивок, характером композицiйних
структур вони схожi до зразкiв натiльного одягу
села Iлемня.
Оригiнальнi
варiанти
композицiйноорнаментального вирiшення уставок жiночих
сорочок окремих сiл Долинського р-ну IваноФранкiвської обл. В с. Княжелуки композицiї
уставок вишивали, комбiнуючи геометричний
i рослинний орнаменти. Важливо, що основну
орнаментальну смугу вишивали геометричними
вiзерунками. Рослиннi мотиви розмiщували зни-

Рис. 3. Вишивка уставок жiночої сорочки. Лляне поРис. 2. Сорочка жiноча. Лляне полотно, мулiне. Хрес- лотно, бавовнянi нитки. Хрестик, кривулька, стебнiвка,
тик. С. Iлемня Рожнятiвського р-ну Iвано-Франкiвської змережування. С. Княжелуки Рожнятiвського р-ну Iванообл., серед. ХХ ст. Фототека I.В.Свйонтек.
Франкiвської обл., 1940 р. Фототека I.В.Свйонтек.

На особливу увагу заслуговує домiнуючий у
композицiях червоний колiр. Важливо, що нитками червоної барви виконували базовий розвiд вишивок (на переважнiй частинi Бойкiвщини розвiд
виконували нитками чорного кольору). Чорними
нитками заповнювали фiгури орнаментальних мотивiв: квадрати, трикутники, стрiчки-кривульки,

зу та зверху, або тiльки пiд основною композицiйною смугою, тобто вишивали поверхницi. Високомистецьким явищем виступають вишитi вище
композицiї уставки, зазвичай, три мотиви дерева життя. Цi символiчнi фiгури вражають своїм
характером трактування. Часто це три стрiчки,
що складаються з маленьких квадратикiв з крап-
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кою всерединi. Вони немов виростають з композицiї уставки, а мiж ними вишитi два мотиви вазона. Чотири великих та двi маленьких квiтки,
розташованi за принципом дзеркальної симетрiї,
виростають з трикутника, що позначає горщик.
Зустрiчаються мотиви дерева життя, яке є логiчним продовженням композицiї квiткового букета з трьох розет тощо (рис. 3). Вишивка обабiч
розрiзу пазухи в композицiйно-орнаментальному
аспектi досить стриманого характеру. Образно це тоненькi, завширшки 1 см та завдовжки 10-15 см, стрiчки рослинно-геометризованого
характеру.

чаються вироби, в яких композицiйно тотожнi поодинокi мотиви вишивали й на середнiй частинi
рукава, що говорить про новаторськi тенденцiї у
творчостi мiсцевих вишивальниць.
Лаконiчнi за системою розмiщення й оригiнальнi за орнаментально-колористичними особливостями вишивки жiночих безуставкових сорочок
с. Козакiвка (Долинський р-н). Вишивали тоненькi стрiчки на вiдкидному комiрi та верх рукавiв. Основне декоративне значення мають композицiйнi структури вишивок рукавiв. Зазвичай,
це широкi (10-12 см) смуги, обрамленi тоненькими верхньою та нижньою поверхницями. Вражають образнiстю абстрактно-знаковi композицiї
вишивок сорочок, виконаних у 1980-их рр. мiсцевою майстринею Марiєю Кобилинець. Символiчнi мiкроструктурнi мотиви паралелограма, ромба,
квадрата творять оригiнальнi вiзерунки, що надiленi вербальними значеннями: “на колоски”, “на
лампи”, “на яворове листя”, “полужанська” тощо
(рис. 4).
На особливу увагу заслуговують жiночi сорочки з вишитими рукавами на всiй їх площинi. Ло-

Рис. 4. Автор Кобилинець Марiя. Сорочка жiноча.
Лляне полотно, бавовнянi нитки. Хрестик, гладь, оксамитовий шов, стебнiвка, кривулька. С. Козакiвка Долинського р-ну Iвано-Франкiвської обл., 1960 р.

З 1970-их рр. побутували сорочки нетрадицiйного крою, з квадратним вирiзом горловини.
Важливо, що система їх декорування зберегла автентику розмiщення трьох окремих фiгур на плечовiй частинi рукавiв. Слiд зауважити, що образРис. 5. Сорочка жiноча. Лляне полотно, бавовнянi
но вишивали не мотиви дерева життя, а фiгури нитки. Хрестик. С. Витвиця Долинського р-ну Iваномiкроструктурних ромбiв, квадратiв тощо. Зустрi- Франкiвської обл., поч. ХХ ст. Фототека I.В.Свйонтек.
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кальними особливостями вирiзняються вишивки
жiночих сорочок села Витвиця Долинського р-ну.
Автентичнi зразки, датованi кiн. ХIХ –
поч. ХХ ст. вiдображають глибокий символiзм абстрактно-знакової системи, кольоровотональної гами композицiй. Вишивали вiдкидний
комiрець чи комiр-стiйку, обабiч розрiзу пазухи,
рукави, манжети. Характерно, що на уставцi розмiщували вiзерунок горизонтальним способом, а
вiд нього вишивали таку ж композицiйну структуру у вертикальному напрямку до манжета. Характерне побутування сiтчастих структур рапортної стрiчки у вишивках рукавiв. Композицiя побудована яскраво вираженими мотивами квадратiв, що торкаються кутами один одного i формують таким чином вертикальнi стрiчки (рис. 5).
Мiж ними утворюються стрiчки-кривульки, якi
є характерними для одягових вишивок Бойкiвщини. Рiзноманiтнi стрiчки, утворенi ланцюгами
Рис. 6. Автор Шубинець Ганна Павлiвна. Сорочка жiноча.
Лляне полотно, бавовнянi нитки. Хрестик. С. Вишромбiв, зигзагоподiбними елементами, – основа
кiв
Долинського
р-ну Iвано-Франкiвської обл., 1970 р.
композицiйно-орнаментальної системи автентичних бойкiвських вишивок.
Зi серед. ХХ ст. у селах Долинщини жiночi сорочки, зберiгши типову систему розмiщення, стали полiхромними, урiзноманiтнились
орнаментально-структурнi варiанти. У композицiях домiнують чорна, червона, синя барви. У селi
Витвиця менш уживаними стали чорнi нитки, натомiсть оригiнальнiстю вирiзняються вишивки, в
яких поєднано червоний, синiй, жовтий вiдтiнки. Вишитi на бiлому фонi полотна вертикальнi
стрiчки-кривульки, ромбовиднi ланцюги моно- чи
полiхромного колориту зберегли до сьогодення загальнослов’янськi традицiї одягових вишивок.
Обґрунтованi висновки вiтчизняних дослiдникiв, що бойкiвськi вишивки за своєю художньою
образнiстю, “композицiйною яснiстю” схожi до
полiських вiзерункiв6 .
У гiрському селi Вишкiв, яке розташоване на
межi iз Закарпаттям у 1970-их рр. жiнки вишивали сорочки рослинними мотивами. Система
розмiщення на них вишивок тотожна до описаних
вище. Важливо зазначити, що суттєво змiнився
крiй сорочок, матерiали з яких їх шили (рис. 6).
Мiсцева майстриня Шубинець Анна Павлiвна
Рис. 7. Вишивка рукава жiночої сорочки. Фрагмент.
(1927 р. н.) стверджує, що пiсля Другої свiто- Лляне полотно, бавовнянi нитки. Хрестик, гладь. С. Мiж6
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вої вiйни давнi традицiї одягових вишивок в
Вишивки уставок чоловiчих сорочок Туркiвсьїх кiлькiсному вiдношеннi почали зменшуватися. кого р-ну Львiвської обл. видiляються горизонНатомiсть збiльшилися вишитi речi iнтер’єрного тальними кольоровими лiнiями-швами, якi викопризначення.
нанi технiками “ланцюжок”, “стебнiвка”. Вишивка на уставках весiльних чоловiчих сорочок струкСорочки, в яких рукави вишитi стрiчками вертурно збагачена: композицiї утворенi декiлькома
тикального напрямку вiдносно фiгури людини, зарядами горизонтально розмiщених орнаментальзнали використання в першiй пол. ХХ ст. i в
них стрiчок рослинного характеру8 .
селах Мiжгiрського р-ну Закарпатської обл. За
характером орнаментальних систем вони тотожнi до вишивок сiл Прикарпатської Бойкiвщини.
Слiд зауважити, що сорочки Мiжгiрщини та Долинщини вiдмiннi за способом їх формотворення.
Характерне явище у вишивальному мистецтвi
Бойкiвщини – вишитi жiночi сорочки, в яких декорували всю площину рукавiв густо розмiщеними вишитими стрiчками, смугами, розмiщеними в
горизонтальному порядку вiдносно довжини фiгури (рис. 7). Важливо, що система розмiщення
вишивок в основному залежала вiд способу крою
виробу. У сорочках уставкового крою своєрiдну сiтчасту структуру з горизонтальних стрiчок
розмiщували на площинi вiд манжета до уставки. Вишивка уставки несла основне декоративне
навантаження. У сорочках iз суцiльно кроєними
рукавами вишитi горизонтальнi стрiчки розмiщували, враховуючи вiдсутнiсть елементу уставки.
Першу вишивали попри манжет, другу – по серединi рукава, а третю розмiщували на плечевiй
частинi, iмiтуючи водночас вишиту уставку. СоРис. 8. Вишивка комiра та уставки чоловiчої сорочрочки такого способу декорування в бiльшiй мiрi ки. Фрагмент. Лляне полотно, бавовнянi нитки. Хрестик.
Смт. Болехiв Долинського р-ну Iвано-Франкiвської обл.,
характернi для пiдгiрських сiл Бойкiвщини.
поч. ХХ ст. Фототека I.В.Свйонтек.

На особливу увагу заслуговують чоловiчi сорочки Долинщини та Рожнятiвщини. Вишивання
їх уставок –рiдкiсне явище в українському вишивальному мистецтвi –збережена давньослов’янська традицiя. Про це наголошує у своїх дослiдженнях К.Матейко. Дослiдниця акцентує, що
“...Туркiвський район є єдиним районом, де вишивали уставки чоловiчих сорочок”7 . Така ж традицiя побутувала й у бiльшостi гiрських сiл дослiджуваних нами районiв. Беззаперечний факт,
що вишивки уставок чоловiчих сорочок у селах Туркiвського, Рожнятiвського, Долинського
р-нiв вiдмiннi за орнаментикою, композицiйними
структурами.

У сорочках Долинщини та Рожнятiвщини уставка, за способом крою, складається з двох елементiв: перший – прямокутний кусок полотна вiд
вирiзу горловини до плеча; другий – прямокутник
завширшки 10-15 см та довжиною на ширину
рукава, який змережували з верхнiм елементом,
а внизу – з рукавом. Верхню частину уставки
вишивали попри змережувальний шов. Композицiйнi структури стрiчкового характеру шириною
3-4 см та довжиною вiд лiвого до правого конструктивних швiв, що з’єднували уставку з передньою та задньою пiлками сорочки. Оригiнальнi варiанти розмiщення декору на нижньому еле8

7
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ментi уставки. Вiд конструктивних швiв нагрудної
та передньої пiлок сорочки та попри змережувальний шов, що з’єднує уставку з рукавом, вишивали орнаментальнi стрiчки, якi сходяться по
серединi уставки i немов “повертають” пiд прямим кутом вверх, торкаючись мережки, що з’єднує два елементи уставки. Образно композицiя
уставки трактує двi горизонтально розмiщенi та
орнаментально тотожнi мiж собою вишитi стрiчки завширшки 3-4 см. По серединi уставки розташованi перпендикулярно до горизонтальних двi
вертикальнi стрiчки завширшки 3-4 см та завдовжки 10-15 см (на ширину нижнього елементу
уставки) (рис. 8).
Домiнуючими у вишивках уставок чоловiчих
сорочок сiл Рожнятiвського, Долинського р-нiв,
що датованi поч. ХХ ст. є геометричнi мотиви: ромби, квадрати, хрестики, розети. Червона
гама автентичних вишивок наповнює їх глибокою символiчною змiстовнiстю. Вона (червона гама) виступала виразником вiкових особливостей
власника. Вишивку на уставках сорочок молодих
хлопцiв виконували червоними нитками, а старших чоловiкiв –чорними9 . Сорочки другої пол.
ХХ ст., що вiдтворенi за народними традицiями,
вишитi також нитками червоного кольору, проте збагаченi рослинно-геометризованими мотивами пелюсток, квiтiв тощо. Слiд зауважити, що
вишивки на комiрцi, уставках, манжетах та подолi сорочки часто вiдмiннi за абстрактно-знаковою
системою символiв.
Надзвичайно важливо, що незважаючи на час
та рiзностороннi мистецькi впливи, чоловiчий натiльний одяг бойкiв донiс до наших днiв традицiю
розмiщення вишивок на уставках.
На увагу заслуговують вишивки поясного одягу (спiдниць, фартухiв) бойкiвських сiл Карпатського регiону. Важливо зазначити, що розмiщення вишитих узорiв, їх художня образнiсть,
вiзуально-емоцiйне сприйняття, певною мiрою,
залежали вiд крою одягових компонентiв. Оригiнальнi рясованi спiдницi-“вибiйки”, якi бойкинi
одягали на кожний день. Вишивкою прикрашали
святковi спiдницi, якi шили з домотканого полотна10 . За художньою образнiстю орнаментики
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та кольорової гами вишивки спiдниць тотожнi до
вiзерункiв сорочок, запасок.
На поч. ХХ ст. у селах, що розташованi на
пiвнiчних схилах Карпат фартухи (пiвка, запиначка) традицiйно шили з двох пiлок полотна,
що зумовило розмiщення декору на мiсцi з’єднання полотен – по серединi виробу. Змережування

Рис. 9. Вишивка жiночої запаски. Фрагмент. Лляне полотно, бавовнянi нитки. Хрестик, змережування.
С. Новоселиця Долинського р-ну Iвано-Франкiвської
обл., серед. ХХ ст. Фототека I.В.Свйонтек.

нитками червоного кольору двох пiлок запаски
– традицiйна ознака жiночого компоненту одягу
Бойкiвщини. У гiрських селах Рожнятiвського рну змережування виконували вручну пряденими
нитками природного сiрого кольору, а в низинних районах – нитками червоної чи iншої, домiнуючої у вишивцi, барви. Стрiчковi композицiї
вишивали внизу та вгорi запаски. Часто над основною смугою, вишитою внизу запаски, розмiщували тоншу стрiчку (рис. 9). Оригiнальнi зразки, в яких по обидва боки шва, що змережує
9
Бурачинська Л. Український народний одяг...– С. 269. двi пiлки виробу, розмiщенi рослиннi, зоомор10
Там само.– С. 183.
фнi образи, рiзноманiтно iнтерпретованi мотиви
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дерева життя. Такий тип крою запасок зберiгся в культурi бойкiв упродовж ХХ ст. Старожили в селах Рожнятiвщини, Долинщини зберегли
традицiї вишивок фартухiв, якi репрезентують на
рiзноманiтних святах, фестивалях тощо. Важливо,
що поряд з полiхромними вишивками збереглися
унiкальнi архаїчнi монохромнi вишивки, виконанi
нитками червоного кольору. Часто домiнантними
структурно-орнаментальними мотивами виступають ромб чи квадрат. Такий спосiб декорування
запасок характерний i для народного вбрання Сокальського, Яворiвського р-нiв Львiвщини11 .
Паралельно широко вживаними були запаски,
якi шили з однiєї пiлки полотна. Система декорування таких виробiв вишивками передбачає
розмiщення орнаментально-горизонтальних стрiчок, смуг.
У селi Лолин (Долинський р-н) збереглася традицiя носiння рясованих запасок, якi оздобленi
вишивкою в їх долiшнiй частинi. Зазвичай, це
стрiчковi структури, побудованi складним ритмом
орнаментальних мотивiв. Їх кольорово-тональна
гама полiхромного характеру з переважанням зеленого, червоного та синього кольорiв (рис. 10).
Унiкальним явищем є вишивки нагрудного та
верхнього компонентiв одягу Бойкiвщини. Як
безрукавний, так i “рукавний” верхнi типи одягу були тотожнi за формотворенням у чоловiкiв i
жiнок12 .
У гiрських селах Рожнятiвського р-ну поширеними були хутрянi безрукавки, вишитi рослинним
орнаментом, технiкою “художня гладь”, нитками
червоного, зеленого, синього, жовтого вiдтiнкiв.
Вишивали стрiчковi структури вздовж країв виробу та мотиви дерева життя на спинi безрукавки.
Глибоко змiстовнi вишитi мотиви дерева життя,
якi часто немов виростають з елементiв листочка
або серцевидної фiгури (рис. 11). Вишивки вражають натуралiстичним характером мотивiв квiток, листочкiв, пуп’янок, тичинок, стебел, ворсинок тощо. Надзвичайно вмiло вишивальницi передають реалiстичну красу природи, використовують весь потенцiал кольорового спектру.
Зi серед. ХХ ст. у селах Рожнятiвщини бiльш
уживаними стали безрукавки, пошитi з тканини
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Рис. 10. Вишивка жiночої запаски. Фрагмент. Лляне
полотно, бавовнянi нитки. Хрестик. С. Лолин Долинського р-ну Iвано-Франкiвської обл., серед. ХХ ст. Фототека
I.В.Свйонтек.

Рис. 11. Вишивка спинки жiночої безрукавки. Фрагмент. Шкiра, бавовнянi нитки. Художня гладь, стеб11
Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка...– нiвка, козлик. С. Лецiвка Рожнятiвського р-ну IваноФранкiвської обл., перша пол. ХХ ст. Фототека
C. 89.
I.В.Свйонтек.
12
Бойкiвщина...– С. 145.

5-6’2009 Народознавчi Зошити

800

фабричного виробництва. Вишивки зберегли свiй
характер, проте чорний фон тканини пiдкреслював яскравiсть, полiхромнiсть використаних в
композицiї барв. Вишивки контрастують з фоном
виробу, їх емоцiйне сприйняття викликає радiсть,
святковiсть (рис. 12).
Вiдмiннi за образнiстю орнаментальних елементiв, конструктивним характером виробiв є нагруднi одяговi компоненти Долинщини. Домiнуючими мотивами є рiзноманiтно iнтерпретованi
рослиннi форми. Найпопулярнiшi фiгури – кола, всерединi з зiркою (рис. 13). Натуралiстичнi,
стилiзованi, геометризованi квiти – основа композицiйно-орнаментальних структур шкiряних, сукняних безрукавок. Колорит вишивок свiтлий, з
переважанням червоного, рожевого, фiолетового,
жовтого вiдтiнкiв13 . Нитками зеленої барви вишивали рослиннi стебла, листочки тощо.
Верхнiй одяг бойкiвських горян вiдмiнний за
кроєм, системою декорування в схiдних, центраРис. 12. Безрукавка жiноча. Тканина фабричного вильних, захiдних районах. Типовим верхнiм комготовлення, бавовнянi нитки, лелiтки, бiсер. Гладь, поверхневе нашиття. С. Перегiнськ Рожнятiвського р-ну понентом у бойкiв на поч. ХХ ст. був суконний
сiряк з вставними клинами по боках. У селах
Iвано-Франкiвської обл., 1960 р. IФКМ, № О-2106.
центральної Бойкiвщини верхнi одяговi компоненти – кожухи – декорували стрiчками, вишивали поодинокi солярнi знаки, мотиви дерева життя
по краях та кутах виробу, конструктивних швах
тощо.
Одяговi вишивки бойкiв Долинщини та Рожнятiвщини у порiвняннi з iншими районами вирiзняються, передусiм, системою розташування,
що значною мiрою залежить вiд конструктивних особливостей вбрання. Зберiгаючи притаманнi для вишивального мистецтва даної етнографiчної групи українцiв ознаки одягова вишивка окремих гiрських, пiдгiрських бойкiвських сiл яскраво вiдрiзняється й абстрактно-знаковою системою
й особливостями кольорово-тональної гами. Дещо видозмiнившись упродовж ХХ ст., вишивка
в народному одязi Долинщини та Рожнятiвщини
зберегла традицiї двоколiрних вiзерункiв, використання бiлого тла фону як важливого композицiйного виразника, декорування уставок чоловiчих сорочок Бойкiвщини.
Рис. 13. Безрукавка жiноча. Сукно, стриженi китицi. Гладь, оксамитовий шов, кривулька. Долинський р-н
Iвано-Франкiвської обл., перша пол. ХХ ст. IФКМ, №
О-2108.
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