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АНОТАЦІЯ 

 

 Приймак X. П. Народне мистецтво Сокальщини другої половини XIX 

— першої половини XX ст. в умовах етнокультурного порубіжжя (історія, 

типологія, художні особливості). — Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво. Львівська 

національна академія мистецтв, Львів, 2019. 

 Робота присвячена народному мистецтву Сокальщини в умовах 

українсько-польського порубіжжя. У центрі дослідження є п’ять складових 

об’єкта: народне вбрання, вишивка, ткацтво, кераміка, писанка, які 

розглядаються в окремих розділах дисертації. Перший розділ присвячено 

історіографії, формуванню джерельної бази дослідження, яка включає 

артефакти експозицій та фондів музеїв різних рівнів, а також матеріали 

спостережень під час експедицій по містечках і селах Сокальщини. Усього 

обстежено понад тисячу експонатів з близько ста населених пунктів. Також у 

першому розділі висвітлено методику проведеного дослідження. 

 У другому розділі розглянуто особливості розвитку народного мистецтва 

Сокальщини другої половини XIX — першої половини XX ст. у порубіжній 

зоні. Третій розділ присвячений народному вбранню Сокальщини XIX — XX 

ст. Тут висвітлено умови побутування, визначено комплекси вбрання, 

виокремлено його компоненти, здійснено типологію та розкрито художні 

особливості. Мистецтво вишивки й ткацтва розглянуто в четвертому розділі. У 

п’ятому розділі охарактеризована сокальська кераміка, творчість та інновації в 

руслі традиції. У шостому розділі досліджена традиційна писанка Сокальщини 

та своєрідність її художнього розпису. До кожного розділу додаються 

висновки, після основного тексту подано список використаних джерел, список 

ілюстрацій, додатки.  
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 Специфіка здійсненого дослідження полягає не тільки в тому, що народне 

мистецтво Сокальщини в умовах етнокультурного порубіжжя другої половини 

XIX — першої половини XX ст. розглядається вперше у контексті української 

мистецтвознавчої науки. Обрана тема вводить у коло інтересів 

мистецтвознавства низку питань, які накопичувалися не роками, а століттями, і 

навіть найпростіші з них встигли дорости до великих проблем, оскільки 

протягом тривалого часу їх не розв’язували, а навпаки — замовчували, ці 

питання зазнавали постійних спотворень з боку інших етносів. Раніше подібне 

дослідження було неможливе з ідеологічних причин, детально розглянутих у 

роботі, хоча ця проблема становить науковий інтерес для мистецтвознавства. 

Як жодна інша, вона дає можливість встановити не лише особливості розвитку 

народного мистецтва у власному природному та суспільному середовищі, але й 

у зв’язках з іншими народами та в загальнолюдському культурно-історичному 

процесі. Досліджувати таку тему стало можливим лише з відновленням 

незалежності та державності України. Український уряд прийняв низку 

важливих рішень і вжив заходів, які забезпечили безперешкодне провадження 

дослідницького процесу та свободу наукового мислення. 

 Для дослідження обрано сучасний Сокальський район Львівської області, 

який незмінно перебуває в умовах етнокультурного порубіжжя від часу 

створення і укріплення західного кордону між Україною і Польщею 981 р. 

Великим київським князем Володимиром Святославовичем. Творець першої 

української держави надав цим територіям таким чином статус державного 

порубіжжя, що було реальним утвердженням ідеології української державності, 

що відповідало національним інтересам українського народу, якими він уже 

ніколи не поступиться. 

 Тепер, володіючи повним правом свободи професійного думання і 

можливістю провадження наукових досліджень, яке ми здобули в умовах 

незалежності України, особливо гостро відчуваємо, наскільки важлива для нас 

ця тема; як і те, що для її опрацювання неможливо обійтися без допомоги 
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інших наук, зокрема історії та лінгвістики. Так, одне з ключових слів у назві 

теми — «порубіжжя» — уже змушує звертатися до лінгвістики й згадати слово 

«рубіж», від якого воно походить. Учені досі сперечаються, як називати ці 

території: межові, пограничні, порубіжні. Після довгих дискусій учені 

Інституту народознавства НАН України зупинилися на терміні «порубіжжя». У 

нашій роботі будемо живати й ми саме цей термін. Значення цього терміну, яке 

словники української мови виділяють окремо, — державний кордон, лінія, що 

окреслює непорушний простір-територію, яку посідає кожен народ, творячи тут 

свою культуру.  

 Порубіжні реґіони, до яких входить і Сокальщина, утворилися на крайніх 

територіях довготривалого розселення етносу (народу), а відтак постійно 

перебувають на стику з іншими етносами. У таких умовах ці регіони, поряд з 

іншими етнотворчими функціями, характерними для внутрішніх, віддалених 

від кордонів реґіонів, виконують щонайменше дві унікальні та надзвичайно 

важливі для свого народу функції — розпізнавально-захисну та регенеративно-

стимулювальну. Реалізація цих функцій постійна й безперервна, як саме життя, 

і не залежить від того, у яких стосунках з іншими етносами перебуває межовий 

реґіон — мирних, добросусідських чи напружених і конфліктних аж до воєнних 

зіткнень.  

 Зважаючи на нинішню ситуацію на кордонах України, наукова проблема 

вивчення українського порубіжжя гостро актуалізувалася, бо й самі ці території 

перетворилися на «гарячі точки» на стиках з іншими державами.  

 Тисячолітня Сокальщина пройшла шлях етнотворення, націотворення, 

державотворення і культуротворення разом з усім українським народом, не 

ухиляючись з нього в найтяжчих обставинах і випробуваннях світових воєн, 

владарюванні чужих держав, а возз’єднавшись з Україною 1918 року, зробила 

гідний внесок в українську історію та культуру, зокрема у народне мистецтво. 

 У дисертації підкреслено, що окремі твори народного мистецтва 

Сокальщини тепер експонуються у багатьох музеях України, згадуються у 
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мистецтвознавчих працях, а комплексного дослідження його досі немає. 

Залишається неповною історія українського мистецтва, нерозв’язаними 

залишаються важливі питання теорії мистецтва, зокрема теорія автохтонності й 

автентичності мистецтва. Вивчення традиційної культури населення районів, 

що сусідять зі Словаччиною, Польщею, Румунією, Угорщиною, Росією, 

становить першочергове завдання науковців Інституту народознавства 

Національної академії наук України. Уже затверджені наукові теми, у яких 

вказана проблематика буде висвітлюватися з позицій історизму та сучасної 

методології. 

 Відсутність дослідження стану та цінностей народного мистецтва в 

порубіжних реґіонах становить небезпеку втрат чи й прямого пограбування 

творів. а відтак відсутність інформації про народне мистецтво у науковому 

обігу. Всі ці міркування стали мотивацією нашого дослідження, яке дозволить 

заповнити певні прогалини в українській мистецтвознавчій науці. 

 Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше досліджено 

народне мистецтво Сокальщини як цілісний комплекс різних видів художньої 

творчості, що його створив народ на власній етногенетичній основі впродовж 

постійного проживання на своїй території та функціонував у автентичному 

вигляді до нашого часу. 

 Від часу створення першої української держави у Х ст. Сокальщина 

набула статусу державного порубіжжя, який має донині. Тому народне 

мистецтво Сокальщини розглядається як носій української етнонаціональної 

культури, її творець і оберіг у взаємозв’язках і взаємодіях з іншими державами 

та культурами на різних етапах історії України. Уперше виявлено основні 

причини та наслідки впливу на традиційну народну творчість з боку сусідніх 

народів; увага акцентується на меті та способах внесення в процес народної 

творчості певних змін, часто згубних для неї. Окрім того, проаналізовано 

значення, наслідки та глибину процесів взаємного запозичення в народному 

мистецтві, що відбувалося внаслідок компактного проживання різних 
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національностей на спільній території. У роботі розкрито динаміку змін у 

народному мистецтві із визначенням їхніх характерних рис. 

 Практичне значення дослідження полягає в його наповненості 

встановленою достовірною інформацією, результати опрацювання якої в 

дисертації і теоретичні положення та висновки можуть бути використані для 

подальших досліджень, створення узагальнювальних праць з історії 

українського народного мистецтва, навчальних посібників. Дослідження має 

інформативну цінність для викладачів і студентів мистецьких навчальних 

закладів, працівників музеїв і мистецтвознавців. Акцентування у дослідженні 

на умовах порубіжжя, що здійснено вперше, показало невідкладну необхідність 

розроблення на державному рівні спеціальних умов захисту творів народного 

мистецтва як народної власності та спадщини в комплексі соціальної, 

економічної, політичної та культурної історії України від давнини до 

сучасності. 

 Особистий внесок здобувача. Дослідження народного мистецтва 

Сокальщини здійснене на реальній фактологічній базі, яку склали матеріали 

зібрані впродовж 2011 — 2017 рр., виявлені під час польових досліджень 

автора, а також у фондах обласних, реґіональних музеїв, наукових бібліотек, у 

приватних колекціях. У експедиційних поїздках по Сокальському району (36 

сільських рад і 105 сіл) дослідження проводилося перш за все у 

найвіддаленіших і найдавніших селах, де збережені автентичні твори народного 

мистецтва XIX — початку XX ст., що їх виконали майстрині для себе чи своїх 

близьких. Повний комплекс автентичного вбрання зафіксований та 

опрацьований у сільських музеях, створених за ініціативою місцевих 

мешканців, яких на Сокальщині є шість. Опрацьовані також сімейні альбоми. 

Фотографування сім’ями, подружжям, хоровим колективом поширилося від 

кінця ХІХ — початку ХХ ст. і становить надзвичайно важливий матеріал для 

дослідника. 
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 Окрім вбрання, для визначення основних видів народного мистецтва 

Сокальщини в населених пунктах виявлені й досліджені народна кераміка, 

писанка, тканина та килими, вишивка. З метою вивчення їхніх художньо-

стилістичних особливостей, виконано та опрацьовано значну кількість 

фотоматеріалів (понад 900 одиниць), що дають документовану візуальну 

інформацію про народне мистецтво досліджуваного періоду, проведено 

порівняльний аналіз фотоматеріалів у хронологічному та територіальному 

аспектах, створено альбом ілюстрацій.  

 Умови етнокультурного порубіжжя Сокальщини XIX — першої половини 

XX ст. та рівень вивченості теми висвітлені в першому розділі «Історіографія, 

джерельна база та методика дослідження». Види народного мистецтва — 

вбрання, ткацтво, кераміка, вишивка, писанка, а також їхні художні особливості 

розкриті в наступних розділах. 

 Ключові слова: порубіжжя, народне мистецтво Сокальщини, вбрання, 

кераміка, ткацтво, вишивка, писанка, художні особливості, етнонаціональний, 

мистецький осередок. 

ABSTRACT 

 Pryimak Kh. P. Folk art of Sokalshchyna in the second half of XIX — first 

half of XX century in the ethnocultural near border territory (history, typology, 

artistic peculiarities). Qualification academic paper, manuscript copyright. 

 Dissertation for the Candidate of Art Criticism degree with a major in 

Decorative and Applied Art (17.00.06) Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2019. 

 This paper considers the folk art of Sokalshchyna in the ethnocultural near 

border Ukrainian-Polish territory. The research is focused on the following five 

components of the object: traditional garments, embroidery, weaving, ceramic art, 

painted Easter eggs which are considered in specific sections of the dissertation. The 

first general section is dedicated to historiography, formation of the source study base 

which includes artefacts of the exhibitions and funds of the museums of various 

levels, as well as the observational materials collected during expeditions to the 
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towns and villages of Sokalshchyna. The total amount of exhibited objects studied 

from around one hundred localities is more than one thousand. Also, the first section 

highlights methods used for the study. 

 The second section considers specifics of folk art development of 

Sokalshchyna in the second half of XIX — first half of XX century on the near 

border territory. The third section is dedicated to the traditional garments of 

Sokalshchyna in XIX — XX centuries. The section highlights every day life 

conditions, defines complexes of garment, emphasizes components thereof, provides 

typology and describes artistic aspects. The art of embroidery and weaving is 

considered in the fourth section. The fifth section describes Sokal ceramic art, 

creative work and innovations in line with traditions. The sixth section contains a 

study of a traditional painted Easter egg and individuality of its art painting. Every 

section contains conclusions, a list of sources used, illustrations and annexes are 

given after the main text.  

 Specifics of the carried out study consists not only in the fact that the folk art of 

Sokalshchyna in the ethnocultural near border territory in the second half of XIX — 

first half of XX century is considered for the first time within the context of the 

Ukrainian art history. The mentioned subject includes with the focus of interest of art 

history a range of matters that have been accumulating not for years, but for 

centuries, and even the simplest of them could evolve to major issues, as they have 

not been resolved for a long time, but instead they were concealed and were 

constantly distorted on the part of alien countries, doomed to robbery and oblivion. 

Similar studies were impossible before due to the reasons considered in this paper in 

details, though this problem is of a scientific interest for the art history. Like no other 

problem this one allows to determine not only specifics of development of the folk art 

in its own natural living and social environment of the people, but also in connection 

with other nations and in the universal cultural and historical process. Studying such 

subject became possible only after the renewal of the independency and sovereignty 

of Ukraine. Ukrainian Government adopted a number of important decisions and 
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implemented a range of significant measures that provided an unimpeded 

implementation of a scientific and research process and freedom of professional 

thinking. 

 As a subject of the study a modern Sokalsky district of Lviv region was 

chosen, which is constantly an ethnocultural near border territory from the times of 

establishment and strengthening of the border between Ukraine and Poland in 981 by 

Grand Prince of Kyiv Volodymyr the Great. The founder of the first Ukrainian State 

provided thereby to these territories a status of a state near border territory, which 

was a real approval of ideology of Ukrainian sovereignty which meets the national 

interests of Ukrainian people from which they will never turn away. 

 Nowadays, having a full right to free professional thinking and a possibility of 

implementing scientific research which we gained under the conditions of 

independence of Ukraine, we acutely feel how this subject is important to us, as well 

as the fact that in order to highlight it we need other sciences, especially history and 

linguistics. For instance, one of the key words in the title of the subject – «near 

border» makes us address to the linguistics and bear in mind the main word «border». 

Scientists still argue about how to call these territories: border, or neighbouring, or 

near border. After long discussions scientists of the Ethnography Institute of the 

National Academy of Science of Ukraine and made a decision to call it «near border» 

(in Ukrainian «порубіжжя»). We will use this term in our dissertation. The highest 

meaning of this term defined by the Ukrainian dictionaries separately is a «state 

border, a line that defines a solid terrestrial space - a territory occupied by each nation 

creating its culture». The following inevitable historical question: when was the 

border established, under what conditions, by whom and what was its purpose. After 

all, this is a range of problems, life of ideas and practical implementation thereof. A 

reply to this question is given by the most reputable historical source — The Tale of 

Bygone Years. Nestor the Chronicler wrote that in 981 Volodymyr the Great, by 

implementing its policy of «collecting Russian lands», not only united Slavic tribes 

and tribal confederations allied according to the ethnogenetic principle as a one 
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nation, but also established the first Ukrainian State and elaborated an ideology of 

Ukrainian sovereignty which was accepted by the people for good.  

 Near border regions that include Sokalshchyna appeared on the outer territories 

of a long-term settlement of ethnic groups (peoples), therefore they are located at the 

junction with the other ethnic groups. Under such conditions these regions, along 

with the other ethnical creative functions characteristic of the inner, remoted from the 

near border regions, perform at least two unique permanent and highly important for 

its nation functions: identifying and protecting and regenerating and stimulating. 

Implementation of these functions is ongoing and uninterrupted, as a life itself, it 

does not depend on the fact what kind of relations with the other ethnic groups the 

near border is in — whether they are peaceful, good neighbourly and conflict-like, or 

even military showdowns.  

 Considering the situation near the Ukrainian borders now, scientific problem of 

study the Ukrainian near border territories has actualized drastically, because these 

territories turned into the «hot spots» near the borderlines with the alien countries.  

Millenia-old Sokalshchyna passed the entire way of ethnic development, nation 

development, state development and culture development together with the Ukrainian 

people, not abandoning it in the hardest situations and hardships of the world wars, 

domination of the other countries, and after uniting with Ukraine in 1918, made a 

worthy contribution into Ukrainian history and culture, first of all in a form of folk 

art. 

 The dissertation emphasizes that certain works of Sokalshchyna folk art are 

now exhibited in many museums of Ukraine, mentioned in art history works but there 

is no sufficient study on the subject yet. History of Ukrainian art remains incomplete, 

crucial issues of art theory remain unresolved, for instance, a theory of autochthony 

and authenticity of art which Mykhailo Stankevych, Doctor of Arts, began to 

develop. Study of a traditional culture of people from the regions neighbouring to 

Slovakia, Poland, Romania, Hungary, Russia is a priority task for the scientists from 

the Ethnography Institute of the National Academy of Science of Ukraine. Scientific 
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subjects where the above problems shall be highlighted from the perspective of 

historicism and modern methodology have been already approved. 

 Lack of studies of the state and values of the folk art in the near border 

territories constitutes a threat of loss or direct theft of works, and therefore, lack of 

information about the folk art in scientific use. All these considerations became a 

motivation of our study in order to fill to a certain extent the existing gaps in 

Ukrainian art history. 

 Scientific novelty of the dissertation is in the fact that for the first time the folk 

art of Sokolshchyna was studied as a comprehensive complex of various types of 

artwork, which was created by people on their own ethnogenetic basis during the 

permanent habitation on their primordial land and was functioning in an authentic 

form until the present times. 

 From the times of creation of the first Ukrainian state in X century 

Sokalshchyna has gained a status of the state near border territory which remains 

valid today. That is why the art of Sokalshchyna is considered as a bearer of 

Ukrainian ethno-national culture, its creator and protector in relationships and 

interconnections with the alien ethnical states and cultures on the different stages of 

the Ukrainian history. Main causes and consequences of the impact on traditional folk 

art from the side of the neighbouring nations were revealed for the first time; 

attention is paid to the purpose and ways of introducing changes into the folk art, 

very often harmful for it. In addition, meaning, consequences and depth of the 

processes of mutual borrowing on the folk art was analysed, which happened due to 

close habitation of different nationalities on the joint territory. The work discloses a 

dynamics of changes in the folk art with the main features thereof specified. 

 Practical importance of the study is related to the abundance of reliable 

information, results of processing of which in the dissertation and theoretical 

provisions and conclusions may be used for the subsequent studies, creation of 

generalizing works dedicated to the history of Ukrainian folk art, training aids. This 

study is of the informational importance for the teachers and students of the artistic 
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educational institutions. Emphasizing in the study on the conditions of the near 

border territories, which was made for the first time, demonstrated an urgent need in 

development on a state level of special conditions for protection of the folk art works 

as a national property and legacy of the nation as a part of the social, economic, 

political and cultural history of Ukraine, from the first centuries A.D. until now. 

 Special contribution of the candidate. The study of the Sokalshchyna folk art 

was conducted on a real factual base constituting the materials collected during 2011-

2017, revealed during field studies of the author, and in the funds of the regional 

museums, scientific libraries, private collections. During expeditions to Sokalsky 

region where there are 36 village councils and 105 villages a study was made first of 

all in the most remote and ancient villages where authentic works of folk art of XIX 

— early XX centuries were preserved, selected from those made by women for 

themselves. A full complex of authentic garments was recorded and processed in 

village museums established upon the initiative of the local residents, there are six 

such museums on Sokalshchyna. Family albums were processed as well. Taking 

photos of families, men and wives, choirs became popular from the late XIX — early 

XX century and constitutes an extremely important material for the researcher. 

 In addition to the garments to identify the main types of folk art of 

Sokalshchyna, domestic ceramic art, painted Easter eggs, fabrics and carpets, 

embroidery were found and studied. In order to study artistic and stylistic aspects, a 

considerable amount of photographic materials (more than 900 items) were taken and 

processed, which provide a documented visual information about folk art of the 

period of study, a comparative analysis of the photographic materials was carried out 

in terms of chronology and territorial aspects and an album with illustrations was 

made.  

 Key words: near border territory, folk art of Sokalshchyna, garments, 

ceramic art, weaving, embroidery, painted Easter egg, artistic features, ethnonational, 

centre of arts. 
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ВСТУП 

 На тлі великих досягнень української мистецтвознавчої науки, які 

особливо примножилися в останні десятиліття після відновлення незалежності 

та державності України, виразно виділилися мало або неякісно досліджені та 

спотворено потрактовані або й зовсім недосліджувані явища українського 

мистецтва, які дісталися нам у спадок в такому стані після розпаду СРСР.  

 У перші ж роки незалежності саме на це поле української культури 

спрямували свої зусилля українські вчені-мистецтвознавці, які добре знали, що 

без відновлення цінностей понівеченої мистецької спадщини, а також без 

повернення Батьківщині тієї значної частини спадщини, що розсіяна по всьому 

світу, перспективи подальшого розвитку українського мистецтва як явища 

націотворчого і державотворчого проблематичні.  

 Ми є свідками унікального історичного моменту, коли за кілька десятиріч 

кардинально змінився статус українського мистецтвознавства не лише в колі 

гуманітарних наук, але і в культурному та політичному житті нашої країни. А в 

поточному дослідницькому процесі постають усе нові явища українського 

мистецтва, які потребують невідкладного дослідження. 

 До таких явищ, крім багатьох інших, належить народна творчість загалом 

і українське народне мистецтво зокрема в порубіжних районах, дослідження 

яких не проводилось у радянський час. Темою дисертаційної роботи ми обрали 

народне мистецтво одного з мистецьких осередків, що належать до західного 

порубіжжя, — Сокальщину. Поняття порубіжжя у мистецтвознавчому 

контексті стосується народного мистецтва тих реґіонів, які за своїм 

географічним розташуванням перебувають на окраїнах території 

довготривалого розселення етносу (народу), а відтак постійно є на межі, на 

стику з іншими етносами. У таких умовах ці реґіони, поряд з іншими 

етнотворчими функціями, характерними для внутрішніх, віддалених від 

порубіжжя реґіонів, виконують щонайменш дві унікальні і надзвичайно 

важливі для свого народу функції — розпізнавально-захисну та регенеративно-
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стимулювальну. Тому вони становлять особливий інтерес для багатьох наук, а 

мистецтвознавства зокрема.  

 Актуальність теми. Дослідження народного мистецтва порубіжних 

реґіонів, що є етнічними землями українців, є надійним і єдиним способом 

заповнити існуючу прогалину в українському мистецтвознавстві щодо пізнання 

довготривалого розвитку народного мистецтва та одночасно встановити 

характер і роль постійних зв’язків і взаємодій різноетнічних культур у 

загальному культурно-історичному процесі. Водночас наголошуємо на 

важливості вивчення мистецтва окремих етномистецьких осередків для 

створення цілісної картини українського мистецтва. 

 Необхідність дослідження народної творчості в порубіжних реґіонах 

фактично визріла у лоні історичної та мистецтвознавчої науки, а, зважаючи на 

нинішню ситуацію на кордонах України, ця наукова проблема гостро 

актуалізувалася, бо й самі ці реґіони перетворилися на «гарячі точки» на межі із 

сусідніми державами. Тому ми маємо активно відстоювати пам’ятки 

українського мистецтва, які з тих чи інших політичних причин опинилися на 

територіях інших держав.  

 Актуальність дисертаційної роботи визначає ще один аргумент 

міжнародного характеру. Йдеться про рішення XI Генеральної конференції 

Міжнародної Ради Музеїв, яка оголосила 18 травня Міжнародним Днем музеїв. 

У цьому документі дано визначення музею як постійно діючого 

некомерційного закладу з широкою програмою науково-дослідної та науково-

просвітницької діяльності, визначено типи й профілі музеїв. Окремо 

наголошено на необхідності вивчення і збереження фольклору. У прийнятій 

міжнародній термінології термін фольклор охоплює всю народну творчість, не 

лише усну, як було прийнято в радянській гуманітаристиці. Рішення 

Міжнародної Ради Музеїв було схвалене ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations 

Educational, Scientific and Сultural Organization. Організація Об’єднаних Націй з 

освіти, науки і культури) та додатково вказано, що під фольклором слід 
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розуміти найрізноманітніші галузі діяльності широких народних мас — 

словесну й музичну творчість, народний театр і хореографію та всі види 

рукомесла, а саме: гончарство, ковальство, ткацтво, вишивку, килимарство, 

різьбу по різних матеріалах, писанкарство та ін. Спеціально підкреслено, що 

йдеться про автентичний фольклор у первозданному, адекватному генетичним 

джерелам вигляді (без будь-яких обробок), що функціонує у природному 

середовищі. Носієм автентичного фольклору є людина, генетично пов’язана із 

середовищем, яка успадкувала знання та вміння від батьків, дідів, рідних 

переважно усним та наочним шляхом. На ці чіткі, теоретично обґрунтовані 

положення ми спиралися у дослідженні народного мистецтва Сокальщини. Під 

час польових обстежень багатьох сіл району встановлено функціонування 

низки музеїв, які самостійно організували в селах місцеві мешканці. 

Актуальність питання в тому, що ці сільські музеї, які зберігають народне 

мистецтво, речі матеріальної традиційної культури, потрібно підтримувати 

рекомендаціями, атрибутуванням, методичними розробками. 

 Тисячолітня Сокальщина пройшла шлях етнотворення, націотворення, 

державотворення і культуротворення разом з усім українським народом, не 

сходячи з нього в найтяжчих обставинах і випробуваннях світових воєн, 

владарюванні чужих держав, а воз’єднавшись з Україною 1918 року, зробила 

свій гідний внесок в українську історію та культуру, зокрема і в народне 

мистецтво. 

 Окремі твори народного мистецтва Сокальщини тепер демонструються в 

експозиціях багатьох музеїв України, розглядаються у мистецтвознавчих 

працях, а комплексного дослідження його досі немає. Без нього залишається 

неповною історія українського мистецтва, до кінця не розв’язаними важливі 

питання теорії мистецтва, зокрема теорії автохтонності та автентичності 

мистецтва. 

 Про актуальність нашого дослідження свідчить занепад окремих видів 

народної художньої творчості (вишивка, ткацтво, писанкарство) і навіть повна 
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втрата промислів, зокрема, славнозвісного сокальського гончарства. 

Відсутність дослідження стану та цінностей народного мистецтва в порубіжних 

мистецьких осередках становить небезпеку втрат чи й прямого пограбування 

творів, а відтак — збіднення інформації про народне мистецтво в науковому 

обігу. 

 Усі ці міркування стали мотивацією вибору теми нашого дослідження, 

аби заповнити певні прогалини в українській мистецтвознавчій науці. 

 Об’єкт дослідження — твори народного мистецтва Сокальщини в 

системі ужитковості в народному побуті та естетичному освоєнні життєвого 

середовища. 

 Предметом дослідження є історія, типологія окремих видів народного 

мистецтва Сокальщини, композиційна цілісність творів, художні особливості та 

специфіка  функціонування в умовах порубіжжя, зв’язки та взаємодія з 

європейським культурним і мистецьким процесом у XIX — XX ст. 

 Хронологічні межі дослідження — обрані через зв’язок з міжнародними 

подіями XIX — XX ст.— падінням Речі Посполитої і розподілами Польщі — 

Східна Галичина (в тому числі і Сокальщина) увійшла до складу іншої держави 

— Австрії (разом із частиною Польщі), і саме в цей період з’явилися умови для 

активної боротьби за національне відродження Галичини, яке почалося з 

вивчення народної творчості силами інтелігенції та національно свідомого 

священства. У нових умовах становище Сокальщини як порубіжного 

локального мистецького осередку не змінилося, і населення не припиняло 

відстоювати національні інтереси українського народу та прагнуло до 

возз’єднання в єдиній Державі. Сили та енергію Сокальщина черпала у рідній 

культурі, в тисячолітніх традиціях народної творчості. Щоби дати наукове 

пояснення багатьом етнокультурним і міжетнічним процесам і явищам, будемо 

звертатися до давніших часів, здійснюючи проекцію на сучасність. 

 Територіальні межі дослідження визначені у зв’язку з проблематикою 

теми наукової роботи, у якій ставимо за мету розглянути народне мистецтво та 
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його роль активного виразника та захисника єдності нації в умовах 

порубіжного реґіону. Історична Сокальщина якнайкраще надається для такої 

мети. 

 Сокальський район розташований на півночі Львівської області. На заході 

він межує з Люблінським воєводством Польської Республіки. На півночі район 

сусідить з Волинською областю, на південному сході — з Радехівським і 

Кам’янко-Бузьким, на півдні — Жовківським районами Львівської області.  

 Територіальні межі нинішнього Сокальського району не відповідають 

історичній Сокальщині, їх спотворення дезорієнтує сучасних дослідників. 

Український мистецтвознавець Михайло Селівачов зараховує Сокальщину до 

перехідних смуг між реґіонами, що є «транзитними» і навіть не завжди 

загальновизнаними підрегіонами.[154, с. 165]. Такої думки дотримується не 

тільки М. Селівачов. Досі ведуться суперечки з приводу формування етнічних 

спільнот: одні вчені вказують на мінливу природу етнічних кордонів і — 

певною мірою — на податливість культурної ідентичності представників 

етносу. І наводять на користь цього аргументи і певні приклади. Але варто 

дослухатись і до думки тих науковців, котрі вважають, що «не слід 

переоцінювати рухливість етнічних кордонів або плинність їх культурного 

змісту. Вчинивши так, ми не мали б ніякої змоги пояснити відроджуваність 

етнічних зв’язків і спільнот (уже не кажучи про їхню початкову кристалізацію) 

та їхню переконливу тривкість, незважаючи на зміни кордонів та культури в 

окремих випадках.» [57, с. 33]. Саме таку думку ми поділяємо. Сокальський 

район як адміністративно-територіальна одиниця офіційно був створений під 

час Другої світової війни (1939 р.) при встановленні кордону між Польщею і 

СРСР. Українська Радянська Соціалістична Республіка до участі в цьому 

процесі не була допущена. Після Другої світової війни сталінський уряд 

повернувся до встановлення кордону між Польщею і СРСР та 

адміністративного облаштування західноукраїнських земель. Сторони 

торгувалися, задовольняючи свої політичні амбіції, а розраховувалися 
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українською землею та інтересами українського народу. У результаті частина 

української Сокальщини опинилася в Польщі. Межі й склад Сокальського 

району змінювали кілька разів — 1945-го, 1951-го, 1963-го і 1965-го років. 

Назви населених пунктів, вулиць і площ змінювали на нові (російсько-

радянські).  

 Отже, дослідження проводилось у межах сучасного Сокальського району 

Львівської області, а також на етнічних українських територіях, що історично 

були невід’ємною частиною історичної Сокальщини, а сьогодні відносяться до 

Республіки Польща, а саме Любельського воєводства. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації узгоджена з планами й тематикою наукових досліджень кафедри 

історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Окремі 

положення і результати дисертації пов’язані безпосередньо з темою 

«Традиційна культура в системі етнокультурного простору давньої і сучасної 

України», що виконувалася у 2011 — 2015 рр. в Інституті народознавства 

Національної академії наук України. Реєстраційний номер теми 0111U001064. 

 Мета дисертаційної роботи — проаналізувати народне мистецтво 

Сокальщини в умовах етнокультурного порубіжжя, довести й показати, що 

народне мистецтво цього мистецького осередку є культурною спадщиною 

українського народу, цілісним поліфункціональним мистецьким комплексом, 

який формувався від найдавніших часів в умовах постійного перебування на 

стику з іншими етносами й набув значення порубіжного локального осередку зі 

своєю традиційною культурою. Для досягнення поставленої мети слід 

розв’язати такі основні завдання: 

— проаналізувати спеціальну літературу — праці українських і польських 

дослідників народного мистецтва Східної Галичини, до якої завжди належала 

Сокальщина, та встановити рівень дослідженості обраної теми, із цієї 

літератури виділити питання методології для вироблення методики 

дослідження; 
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— провести обстеження населених пунктів для виявлення творів народного 

мистецтва, умов їх функціонування та збереження; 

— сформувати джерельну базу дослідження народного мистецтва Сокальщини, 

подати її загальну характеристику; 

— визначити основні види та типологічні групи народного мистецтва 

Сокальщини, вказати критерії, за якими вибудовуються типологічні групи; 

— здійснити художній аналіз творів основних видів народного мистецтва 

Сокальщини за їх типологією і спеціальними методами мистецтвознавчої 

науки; 

— з’ясувати механізми змін, що відбувалися у народному мистецтві впродовж 

досліджуваного періоду та появи спеціалізованих ремесел; 

— з’ясувати особливості розвитку народного мистецтва в сільському та міському 

середовищах; 

— показати сучасний стан народного мистецтва Сокальщини; 

— звернути особливу увагу на ініціативу сокальчан у справі збереження творчої 

спадщини шляхом створення міських і сільських музеїв, які вже діють в селах і 

становлять нову течію в мистецтвознавстві та українознавстві. 

 Наукове значення і новизна роботи полягає в тому, що вперше 

досліджено народне мистецтво Сокальщини як цілісний комплекс різних видів 

художньої творчості XIX — XX ст., що був створений на народній 

етногенетичній основі протягом постійного проживання на своїй території. Від 

часу створення першої української держави Сокальщина набула статусу 

державного порубіжного регіону, який має донині. Тому народне мистецтво 

Сокальщини розглянуто як незмінний носій української етнонаціональної 

культури, її творець і оберіг у взаємозв’язках і взаємодіях з іншими державами 

й культурами. Уперше виявлено основні причини та наслідки впливу на 

традиційну народну творчість з боку сусідніх держав; увага акцентується на 

меті та способах внесення в процес народної творчості певних змін, часто 

згубних для неї. Окрім того, проаналізовано значення та наслідки процесів 
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взаємовпливів, що відбувалися у компактному проживанні різних 

національностей на спільній території. У роботі розкрито динаміку змін у 

народному мистецтві впродовж XIX — XX ст. із зазначенням їхніх характерних 

рис.  

 Практичне значення дослідження. Результати й теоретичні положення 

дисертації можуть бути використані для подальших досліджень, створення 

узагальнювальних праць з історії українського народного мистецтва, 

навчальних посібників. Дослідження має інформативну цінність для викладачів 

і студентів мистецьких навчальних закладів, працівників музеїв і 

мистецтвознавців. Акцентування дослідження в умовах порубіжжя, що 

здійснено вперше, показало нагальну необхідність створення на державному 

рівні спеціальних умов захисту творів народного мистецтва як народної 

власності та спадщини народу в комплексі соціальної, економічної, політичної 

та культурної історії України від перших століть нашої ери до нинішнього часу. 

 Особистий внесок здобувача. Упродовж 2011 — 2017 рр. зібрано й 

опрацьовано значний джерельний матеріал, виявлений під час польових 

досліджень автора, а також матеріал із фондів обласних, регіональних музеїв, 

наукових бібліотек, приватних колекцій. Для визначення основних видів 

народного мистецтва Сокальщини та вивчення їхніх художньо-стилістичних 

особливостей зібрано й опрацьовано значну кількість фотоматеріалів (понад 

900 одиниць). Вони дають уявлення про комплекс сокальського народного 

мистецтва досліджуваного періоду, проведено порівняльний аналіз у 

хронологічному й територіальному аспектах. Апробація результатів дисертації 

здійснювалася в доповідях на українських і міжнародних конференціях:  

1. Міжнародна наукова конференція «Сучасні художньо-мистецькі та 

етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» до 90-річчя ІМФЕ 

ім. М. Рильського (Київ, 7-10 грудня 2011 р.) з доповіддю «Декоративно-

ужиткове мистецтво Сокальщини: проблеми збереження народної спадщини». 

2. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 
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аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-етична платформа мистецтва: від 

творчої волі до творчого відкриття» (Львів, 20 травня 2012 р.) з доповіддю 

«Особливості народного мистецтва Сокальщини, сформованого в умовах 

етнокультурного порубіжжя». 

3. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів, здобувачів ЛНАМ «Мистецтво та епоха: культурно-історичний, 

ідейний і практичний аспекти» (Львів, 23 травня 2013 р.) з доповіддю 

«Сокальська традиційна писанка кінця XIX — початку XX ст.». 

4. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів, здобувачів ЛНАМ «Духовно-мобілізуюча функція мистецтва: 

історія і сучасні виклики» (Львів, 15 травня 2014 р.) з доповіддю «Особливості 

еволюційних процесів у народному мистецтві Сокальщини, сформованому в 

умовах етнокультурного порубіжжя другої половини XIX — першої половини 

XX ст.». 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання» (Ужгород, 

13-14 травня 2014 р.) з доповіддю «Художні особливості сокальської кераміки 

другої половини XIX ст. на прикладі творчості Василя Шостопальця». 

6. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 
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 Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел (188 позицій), блоку 

ілюстрацій (150 позицій). Основний зміст роботи (текст) викладено на 160 

сторінках.  
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 РОЗДІЛ 1 

 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1  Історіографія дослідження. 

 Аналіз літератури за темою роботи здійснено в хронологічному порядку, 

що виправдано визначеною метою і поставленими завданнями. 

 Дотримуючись принципу історизму, перед тим, як окреслити наукові 

дослідження з теми, необхідно зорієнтуватися у тих обставинах, у яких 

опинилася Сокальщина у другій половині XIX — першій половині XX ст. у 

перебігу загальноєвропейського культурно-історичного процесу. Адже це 

століття не тільки завершувало тисячолітній шлях життя і творчості 

українського народу, але й закладало підвалини його майбутнього в колі інших 

народів, які активно виступали на кону історії, змінюючи обличчя Європи та 

світу. 

 Тисячолітній досвід український народ передавав і примножував від 

покоління до покоління, захищаючи від чужих зазіхань. Майже чотири століття 

перебувала Східна Галичина під владою Польщі після падіння держав 

Київської і Галицької, пов’язаних з іменами князів Святого рівноапостольного 

Володимира і Данила Романовича Галицького, аж поки відомі історії 

Петербурзькі конвенції 1770 — 1790 рр. остаточно припинили існування 

войовничої Речі Посполитої, здійснивши три її поділи — у 1772, 1793 і 1795 рр. 

— між Прусією, Австрією і Росією. Згідно з першим поділом 1772 р. Галичина 

перейшла під владу Австрії в дуже занедбаному стані, хоч і стан самої Австрії 

не був кращим. Та за Йосифа II, «освіченого монарха», як він сам себе називав, 

настав новий період в історії держави. Цісар ліквідував кріпацтво, провів низку 

соціальних і релігійних реформ, запровадив конституцію. У національному 

питанні він також був послідовний: у його державі всі мають бути німцями, а 

мова — німецькою. Винняток зробив для Польщі, пояснюючи це тим, що вона 

перед входженням мала свою державу і тепер не вся належить Австрії, а щоб 
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уникнути «клопотів» з українцями, Східну Галичину підпорядкував Польщі. 

Отже, повернувся попередній стан речей. І все ж, хоч цісарські урядові 

реформи й провадилися бюрократичним способом, підняли дух українського 

народу. Серед духовенства — найбільш освіченої верстви галицького 

суспільства — з’являються виступи на захист українського народу, його мови в 

письменстві й суспільному житті. У Перемишлі в колі єпископа Івана 

Снігурського згуртувалися патріотично налаштовані священики — Йосип 

Лозинський, історик Антін Добрянський, автор граматики української мови 

1834 р. Йосиф Левицький та інші. 

 Справжніми піонерами національного відродження Галичини стали троє 

вихованців Львівської духовної семінарії Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич і 

Яків Головацький, яких ще семінаристи прозвали «руською трійцею» за їхні 

мандри в народ і збирання фольклору. А 1837 р. вони видали збірник «Русалка 

Дністровая» — першу книжку в Галичині народною українською мовою. 

Наклад її був тисяча примірників. Вісімсот з них, усі, які могли зібрати, — 

власті одразу ж знищили за повелінням «освіченого монарха». І що ж було 

такого небезпечного у тій збірці? З точки зору влади було, бо і у власних 

творах, і в усіх публікаціях проголошено єдність українського народу, нагадано 

імена Наливайка і Хмельницького — славетних героїв України, імена 

декабристів. А в передмові до розділу народних пісень у «Русалці Дністровій», 

яку написав Іван Вагилевич («Передговор к народним руським пісням»), у 

перших же рядках писалося таке: «Нарід руський, оден з головних поколінь 

слов’янських, в середині меж ними розкладається по хлібородних окресностях 

з-поза гід бескидських за Дон». [151, с. 5]. 

 Нищення книг — не тільки ганебна, але й безнадійна справа. І маємо аж 

надто яскравий приклад: через деякий час постало 1873 р., продовжуючи 

справу «Русалки Дністрової», Літературне товариство імені Шевченка за 

ініціативи Олександра Кониського та Михайла Драгоманова, яке 1892 р., після 

переїзду до Львова Михайла Грушевського, було реорганізоване в Наукове 
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товариство імені Т. Шевченка (НТШ). Товариство консолідувало наукові й 

творчі сили всієї України. У НТШ було три секції: історико-філософська, 

філологічна та математично-природничо-медична, до складу яких входила 

низка комісій, зокрема, археографічна, бібліографічна, етнографічна, правова, 

статистична та інші. На пожертви Єлизавети Скоропадської-Милорадович 

(сестри гетьмана Павла Скоропадського) НТШ придбало друкарню та 

типографське обладнання і розгорнуло широку видавничу діяльність — 

видавало «Записки наукового товариства ім. Шевченка», «Літературно-

науковий вісник», журнал «Зоря», «Етнографічний збірник» і ще цілу низку 

наукових видань, а також твори українських письменників Т. Г. Шевченка, І. Я. 

Франка, В. М. Гнатюка, О. С. Маковея, М. І. Павлика, І. Г. Верхратського та 

інших. 

 У величезному зібранні творів народного мистецтва, здійсненому НТШ, 

матеріалів із Сокальщини нема, оскільки зона пограниччя була недоступною 

для українських дослідників. Однак вивчення літератури, яку ми згадали 

раніше, було необхідне для нашої теми, оскільки в цих публікаціях українських 

вчених розроблені майже всі практичні й теоретичні питання з проблем 

дослідження народної творчості. З цього погляду незамінними є праці Вадима 

Щербаківського, що увійшли у збірку «Українське мистецтво», у яких учений, 

окрім історії мистецтвознавчої праці через нагромадження конкретних 

матеріалів і артефактів, подає детально розроблену в колі НТШ і перевірену на 

практиці теорію наукового вивчення та інтерпретації творів народного 

мистецтва [177, с. 102 — 180].  

 Варто зазначити, що польські дослідники також цікавилися «руською» 

(українською) етнографією. Це бачимо у львівських часописах «Rozmaitosci» та 

«Lwowianin», а також у часописі «Przyjaciel ludu», що видавався у м. Лєшно в 

Познанщині; частина з них ввійшла в книгу Л. Сєменського «Powiesci i podania 

polskie, ruskie i litewskie», видану 1845 р. у Познані [185]. 
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 Польські науковці вивчали українську етнографію особливо. Так, історик, 

бібліотекар, етнограф Лука Ґолембйовський, проживаючи свого часу на Волині, 

опрацьовував рукописи бібліотеки А.Чарторийського, серед матеріалів якої 

зберігалися фольклорно-етнографічні джерела. Скопійовані зразки Л. 

Голембйовський вводив до книги «Люд польський» [180], але трактував їх з 

позицій польського шляхтича, Сокальщину вважав споконвічною землею Речі 

Посполитої. Важливі матеріали, що стосувалися етнографії Галичини, особливо 

галицької Русі, знаходимо також у історика польської культури Вацлава-

Олександра Мацєйовського. Дещо опубліковано в тогочасних німецьких 

виданнях, особливо в часописі «Galizien» (1840 — 1841 рр.). 

 Від середини XIX ст. на теренах Галичини загострився польсько-

український антагонізм, частішають криваві повстання, що суттєво вплинуло на 

прагнення поляків досліджувати духовну та матеріальну культуру українців. А 

1848 р. у Східній Галичині з нечуваною досі силою піднявся національний рух. 

Звісно, польська шляхетська інтелігенція, негативно реагуючи на ці події, 

почала ставити під сумнів існування руського народу й руської мови, 

пропонувала українську мову вважати зіпсованим жаргоном польської.  

 Серед української інтелігенції теж після піднесення наступила 

протилежна реакція. Під впливом декого з росіян (наприклад, історика             

М. П. Погодіна, ідеолога теорії російської «офіційної народності»), а також під 

враженням від російської армії, яка 1849 р. проходила через Галичину на 

Угорщину для придушення угорського повстання, у галицьких русинів 

народилася думка про близький перехід Галичини під Росію, про племінну 

єдність галицьких русинів з великоросами, про непотрібність праці на власному 

народному ґрунті та про можливість і необхідність злиття з великоросами і 

прийняття їх мови та літератури. З’явилися зародки зневажливого ставлення до 

власної мови, традицій, життя свого народу з боку української інтелігенції, 

вихованої в шляхетсько-польському дусі. У наслідок цього, після періоду 
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піднесення спостерігався період спаду інтересу до здійснення досліджень 

народної духовної та матеріальної культури.  

 Лише в 60-х роках XIX ст. ситуація змінилася після того, як з 

Центральної України дійшли сюди твори Тараса Шевченка, Пантелеймона 

Куліша, Михайла Максимовича, Миколи Костомарова й інших українських 

письменників та етнографів, що стимулювало пробудження інтересу й любові 

серед тодішньої передової молоді до рідного народу, заохотило до вивчення 

його традицій. Розпочалось активне збирання етнографічних матеріалів, 

щоправда основним об’єктом уваги тоді був фольклор, тобто усна народна 

творчість.  

 Значний вплив на широке пробудження етнографічних зацікавлень у 

Галичині мали дві етнографічні виставки, влаштовані у 1885 — 1886 рр.: перша 

відкрила для загалу домашні промисли — килимарство, гончарство та 

кахлярство, різьбу, вишивальництво та ін. Друга виставка показала небачену 

досі в Галичині колекцію етнографічних типів і строїв. Фотоматеріали цієї 

виставки лягли в основу розкішного, як на той час, альбому «Wzory przemyslu 

domowego wloscian na Rusi» [187] (вступні тексти Л. Вержбицького), обсягом у 

дев’ять томів. 

 «Wzory przemysłu domowego» (Орнаменти домашнього промислу) — 

серія видань, зібрана й видана працівником адміністрації Львівського 

промислового музею Людвиком Вержбицьким, є важливим джерелом 

інформації про історію українського народного мистецтва. Кожен з випусків 

присвячено окремому виду мистецтва: ткацтву, вишивці (в т. ч. на шкірі), 

виробам з металу, дерева, соломи, керамічним виробам, килимам. Збереглося 

лише чотири випуски, які увійшли до експозиції фонду Науково-технічної 

бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка». Видання 

містить ілюстрації виробів народних майстрів гончарства, у тому числі й зразки 

посуду В. Шостопальця із Сокаля [187]. 
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 Історик і публіцист Венедикт Площанський, хоч і був «москвофілом», 

здійснив багаті фактичним матеріалом дослідження з історії культури та побуту 

українського населення маленьких міст і сіл Східної Галичини. Він написав 

численну кількість статей про галицькі місцевості, які склали книгу 

«Енциклопедія українознавства» (1872 р.) [136]. Зібрані емпіричні дані є 

цінними для нашого дослідження, оскільки містять інформацію про культуру та 

побут с. Добрячин другої половини XIX ст., яке тепер належить до 

Борятинської сільської ради. У праці науковця подано опис інтер’єру 

сільського помешкання с. Добрячин, з’ясовано основні заняття населення, 

охарактеризовано одяг селян і подано локальні назви його елементів. 

 У 1872 — 1878 рр. виходять друком «Труды этнографическо-

статистической экспедиции в Западно-Русский Край» Павла Чубинського [175] 

— науковий збірник етнографічних і фольклорних матеріалів з українських 

етнічних земель (народні пісні, казки, загадки, звичаї, вірування, народний 

календар). Це результати праці експедицій, які відбулися протягом 1869 — 

1870 рр. за дорученням Російського Географічного Товариства під 

керівництвом видатного вченого-етнографа й фольклориста, «українофіла» П. 

Чубинського, що намагався простежити етнічні особливості національних 

меншин на західноукраїнських землях. Аналізуючи функціонування 

міжетнічного діалогу (українці-євреї, українці-росіяни, росіяни-поляки та ін.), 

він подає досить чітку картину побудови міжетнічного полілогу на території 

України кінця ХІХ ст. [175, с. 125].  

 Польський краєзнавець Броніслав Сокальський, який став одним з 

перших членів створеного 1895 р. Народознавчого товариства у Львові та 

входив до редколегії основного друкованого органу Товариства — журналу 

«Lud», у своїй монографії «Повіт Сокальський з погляду географічного, 

етнографічного, історичного і економічного» (1899) виклав надзвичайно цінний 

для нас детальний описовий матеріал зі своїх краєзнавчих і етнографічних 

досліджень [186]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
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 Жвавіша дослідницька діяльність окремих представників галицьких 

поляків розпочинається наприкінці XIX ст. Серед усіх слід виділити постать 

великого «збирача польської землі» Оскара Кольберґа. Почавши збирання 

польських народних мелодій, поступово розширив рамки своїх зацікавлень і 

згодом у збірці «Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 

obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańcе» [182; 183] описав етнографічний 

образ польського люду по всіх територіях проживання, в тому числі й на 

Сокальщині. Для нашого дослідження праця О. Кольберґа стала корисною в 

частині опису характерних особливостей народного вбрання та побуту. Виклад 

матеріалу О. Кольберґа страждає на фрагментарність і суб’єктивність, оскільки 

він, хоча і став спеціалістом зі збирання матеріалу, проте був у певному сенсі 

першопрохідцем і обсяг його наукових інтересів був досить вузьким. 

Дослідження українських земель, які на той час Польща вважала своїми, склали 

чотири томи зі збірки О. Кольберґа: «Pokucia», «Przemyskie» і два томи 

«Chelmskie».  

 Слід зауважити, що художні особливості народного мистецтва належно 

не висвітлені в народознавчій літературі XIX ст. Зазвичай публікації мають 

описовий характер, часом емоційно передають замилування авторів 

українською культурою та створені з метою пробудження національної 

свідомості суспільства й зацікавлення широкого загалу народознавчими 

проблемами. 

 Одним з перших в українській етнографічній літературі на багатство й 

оригінальність народного мистецтва західних областей звернув увагу відомий 

український вчений і громадський діяч Яків Головацький (1814 — 1888) — 

поет, етнограф, історик, фольклорист і педагог. Монографія Я. Головацького 

«О костюмах или народном убранстве русинов или русских в Галичине и 

северовосточной Венгрии» — це спроба порівняльного аналізу характерних 

ознак різних комплексів українського народного вбрання [36]. Я Головацький 

вперше звернув увагу, що народне вбрання є багатим матеріалом для вивчення 
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не лише давнього побуту та народного мистецтва, а й виявлення 

етнокультурних, політичних, релігійних і економічних зв’язків. Особливо 

цінним є те, що автор окремо описує комплекси вбрання міського та сільського 

населення, звертаючи увагу на причини, що зумовили їхні відмінності. 

 Реформоване на початку 90-х років Наукове товариство імені Шевченка у 

Львові заснувал 1895 р. спеціальне видання «Етнографічний збірник» та 

створило Етнографічну комісію для його впорядкування. За ініціативою 

видатного українського вченого, етнолога, антрополога, археолога, етнографа 

та музеєзнавця професора Федора Вовка було засновано періодичне видання 

для праць з археології, антропології та дескриптивної етнографії — 

«Етнологічні матеріали». 

 У «Етнологічних матеріалах» особливої уваги заслуговує праця Мирона 

Кордуби «Писанки в Галицькій Волині» (1899) [87]. Цьому дослідженню 

передувало опрацювання матеріалів, отриманих з анкети, що була надрукована 

в «Записках Наукового Товариства ім. Шевченка» та інших часописах. Окрім 

цього, основу книги склали власні польові дослідження автора й опрацювання 

музейних збірок Львова. Необхідно наголосити, що саме Ф. Вовк порадив        

М. Кордубі скласти анкету з 27-ми запитань для скрупульозного дослідження 

писанкарства. Це досить об’ємна праця, що складається з таких частин: 

загальна, чинність писання, час писання, уживання писанок, початок звичаю 

закрашувати яйця, орнамент писанок. Надзвичайно важливим додатком до 

праці М. Кордуби є тринадцять таблиць, де відтворено в кольорах понад 150 

взорів писанок з околиць північної Львівщини, що робить розвідку цінною для 

дослідників цього виду мистецтва, тим паче, що розглядалися писанки 

конкретно окресленого мистецького осередку — Сокальщини, яку автор 

іменував «Галицькою Волинню». 

 1928 року в Празі виходить друком збірка праць Ф. Вовка «Студії з 

української етнографії та антропології» [27]. Комплексно досліджуючи 

різноманітні види традиційної культури українців різних реґіонів, він подає 
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стислий матеріал про основні етапи обробки сировини. Автор докладніше 

зупиняється на аналізі вбрання, зазначаючи, що при всіх змінах вона все ж таки 

зберегла багато архаїчних рис, які властиві жіночому вбранню окремих 

місцевостей Галичини. Вчений відзначає, що на одязі західного регіону 

України, мабуть, найбільш виразно помітні впливи західноєвропейського 

вбрання. 

 Активний діяч «Просвіти» на Волині, народознавець, письменник, 

організатор Товариства дослідників Волині та Волинського науково-дослідного 

музею Василь Кравченко окрім культури українського народу, вивчав традиції 

та побут різних національних меншин — поляків, євреїв, німців, чехів, які 

проживали на теренах цього краю, до якого дослідник зарахував і «Галицьку 

Волинь», тобто Сокальщину. Він став одночасно і розробником теоретичних 

засад етнографічного музейництва, склавши програми для вивчення і окремих 

елементів і явищ культури, і матеріальної культури загалом. Зокрема розробив 

анкету для дослідження писанкарства, яку в 1909 — 1913 рр. розсилав у філії 

товариства «Просвіти» та навіть окремим ентузіастам цієї справи.  

 Слід нагадати, що перші спроби такого вивчення здійснила ще матір Лесі 

Українки Ольга Косач (Олена Пчілка). Проживаючи зі своїм чоловіком на 

Волині, вона збирала взірці народних вишивок, тканин і писанок. Зібраний 

матеріал дослідниця впорядкувала та видала окремим альбомом з точними 

ілюстраціями зразків [170]. Праця була присвячена характерним особливостям 

орнаменту, тут проаналізовано зразки орнаментів на писанках, тканих виробах і 

полісько-волинській вишивці. Вбачаючи наукову цінність зібраних матеріалів 

Ольга Косач зазначала, що писанки мають важливе значення, оскільки зібрані в 

тій самій місцевості, де й килими (Новоград-Волинський), і презентують 

головні типи орнаментів. Дослідниця подає народні назви орнаментів за 

усталеними видами мотивів, основою яких є «квіти», «розетки», «ружі». Далі 

авторка зауважила, що зазвичай перед Великоднем у магазинах з’являлися 

набагато кращі писанки, ніж ті, які вона побачила. Очевидно, це могли бути 
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писанки, виконані професійними художниками або майстрами, що мали 

вроджений і традиційно вироблений художній хист. У праці О. Косач власне 

писанкам приділено небагато місця, проте це була перша кольорова літографія 

українських писанок, що стала важливим документальним свідченням про 

писанкарство Східної Волині. 

 Василь Кравченко значно розширив дослідження писанкарства. Його 

програма передбачала детальні й всеохопні питання: про техніку виготовлення, 

типи орнаментів, функціональне призначення волинських писанок, їхній 

зв’язок з віруваннями та обрядами на Волині. Відповіді на розіслані анкети, 

замальовки, графічні матеріали, зразки писанок надходили до музею упродовж 

1909 — 1925 рр. Різну за об’ємом і значущістю інформацію, що надійшла від 

дописувачів, було проаналізовано та узагальнено. Така ґрунтовна 

збиральницька робота дала можливість І. Шулікову підготувати спеціальну 

розвідку «Пасхальные яйца на Волыни» [1], а пізніше В. Кравченку написати 

«Короткий історичний огляд про походження крашанки та писанки на Паску» 

[2]. Також за вказівкою В. Кравченка було зібрано матеріали до роботи В. Беха-

Казчука «Писанки та мальованки», що, як і попередні, зберігаються в Архівних 

наукових фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського [3].  

 Цінні для нашого дослідження історичні довідки віднайдено в збірці 

«Історія української культури» за редакцією видатного українського історика 

академіка Івана Крип’якевича [69]. Цю ґрунтовну працю створили відомі 

українські вчені й мистецтвознавці Іван Крип’якевич, Володимир Радзикевич, 

Микола Голубець, Степан Чарнецький та Василь Барвінський у 30-ті роки XX 

ст. Автори подають основні відомості про розвиток української духовної та 

матеріальної культури від Княжої доби до першої третини XX ст. у тісному 

зв’язку з поступом українського суспільства. 

 Вивчення матеріальної та духовної культури українців перейшло на 

новий етап після Другої світової війни. Цей етап характеризується великим 

розгортанням дослідницької роботи з дальшого нагромадження фактологічного 
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матеріалу та його наукового опрацювання. Виходить друком головна праця 

Олекси Воропая — двотомний етнографічний нарис «Звичаї нашого народу» 

[29; 30], у якому ретельно дібрано звичаї та обряди різних реґіонів України, що 

пов’язані з народним і релігійним календарями. У праці було виявлено 

важливий матеріал, що стосується писанкарства на Сокальщині. 

 Краєзнавчий нарис Михайла Яремчука і Якова Біліченка «Сокаль» (Львів, 

1961) був написаний відповідно до вимог компартійного краєзнавства, в якому 

домінує так званий «класовий» підхід до оцінки явищ і подій. Тому викладений 

у ньому матеріал, хоча і має бібліографічно-пізнавальну значущість, вимагає 

критичного підходу [178]. 

 У 1950 — 1960-х роках вийшли альбоми, в яких представлено типові 

зразки народного мистецтва з усіх історико-етнографічних реґіонів України. 

Для нашої теми особливе значення має альбом «Квітуче народне мистецтво», 

упорядкований редколегією на чолі з В. Маланчук. Альбом містить короткі 

статті: «Одяг», «Вишивка», «Тканини», «Кераміка», «Писанки» [100], Тут 

представлено взірці основних видів народної творчості Сокальського району. 

 Вагомою працею в українській радянській етнографічній науці заслужено 

визнана монографія К. Матейко «Український народний одяг» [105]. У ній 

народне вбрання розглядається від давніх часів (VІ ст. до н.е.) до початку ХХ 

ст. У вказаній праці вперше проведена систематизація матеріалу за 

реґіональними етнографічними особливостями, розглянуті складові частини 

вбрання. Класифікуючи їх за утилітарно-захисною функцією, автор виділяє 

окремі компоненти строю: сорочки, поясний одяг, нагрудний, верхній, пояси 

інше. Цій праці передувало інше, теж вагоме для нашої роботи дослідження К. 

Матейко «Головні убори українських селян до початку XX ст.» [103], де подано 

етнографічну характеристику основних типів головних уборів і зачісок 

українських селян на основі музейних колекцій, польових досліджень і 

літературних джерел. Для нас особливий інтерес в роботах К. Матейко 

становить характеристика складових частин комплексу одягу і окремі його 



40 
 

компоненти етнографічних реґіонів України кінця ХІХ — середини ХХ ст. Але 

оскільки географічні межі книги охоплюють значну за обсягом територію, про 

одяг Сокальщини знаходимо лише окремі згадки. 

 У праці С. Й. Сидорович «Художня тканина Західних областей УРСР» 

висвітлено історію розвитку художнього ткацтва на західних територіях 

України, у тому числі й на Сокальщині; подано відомості про зародження 

ткацтва як ремесла, перші цехові організації, появу мануфактур, основні види 

текстилю, що виготовлявся на Сокальщині. Особливо цінними є тлумачення 

термінів, якими позначалися види художніх текстильних виробів, що 

виготовлялися в цьому локальному осередку [158]. 

 Важливим для вивчення матеріальної культури є видання «Торгівля на 

Україні ХІV — середини ХVІІ століття. Волинь і Наддніпрянщина. Актові 

джерела», упорядковане В. Кравченком. Вказані в документах окремі 

компоненти вбрання, термінологія залишалися актуальними ще в середині ХХ 

ст. [168].  

 Надзвичайно цінною для нашого дослідження стала колективна 

монографія «Холмщина і Підляшшя» [172], що вийшла під редакцією 

Валентини Борисенко. У ній розкрито історію цих земель, що частково 

збігаються та межують з територією Сокальщини, особливості матеріальної та 

духовної культури, зокрема народного будівництва, культової архітектури, 

обрядів, одягу, їжі, звичаїв і фольклору українців реґіону, діалектних 

особливостей їхньої мови. 

 Вагомий внесок в українське народознавство становить видання Майї 

Білан і Галини Стельмащук «Український стрій» (2000 р., 2011 р. — 

перевидання) [12], у якому розглянуто українське вбрання від найдавніших 

часів, подано техніки виготовлення, оздоблення, символіку, висвітлено його 

побутування у часи Козацької держави, виокремлено вбрання кожного 

етнографічного реґіону. Є в праці окремий розділ, присвячений одягу Опілля. 

На жаль, про одяг Сокальщини знаходимо лише окремі фрагменти. Зокрема, 
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подано цінну для нашої теми фотографію «Хористи в національному строї із с. 

Карів на Сокальщині. 30-ті рр. ХХ ст.»[12, с. 206].  

 У спільній етнографічній розвідці о. Ярослава Петрухи та публіциста 

Івана Бриля «Себечів у розповідях та спогадах» [133] також знаходимо опис 

побуту, традицій та обрядів на прикладі конкретного села — Себечева, подано 

детальні характеристики предметів народного мистецтва, що супроводжували 

побут селян. 

 Мистецтвознавець з української діаспори в Канаді Софія Чехович подає 

багатий етнографічний матеріал у статті «Народне мистецтво Сокальщини», що 

вийшла друком у м. Торонто в історико-мемуарному збірнику 

«Надбужанщина» 2004 р. [174]. 

 У дослідженні використано матеріали ґрунтовної сучасної праці 

українського мистецтвознавця професора Михайла Селівачова «Лексикон 

української орнаментики» [154]. Автор розглядає український орнамент як 

особливу систему художньої інформації, що ґрунтується на етнічних 

особливостях асоціативного мислення.  

 У монографії Ростислава Шмагала «Мистецька освіта в Україні середини 

ХІХ — середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції» 

віднайдено цінну для нашого дослідження інформацію про організацію процесу 

здобуття мистецької освіти на теренах Сокальщини після Першої світової війни, 

що стало можливим за ктивної участі громадських організацій «Рідна школа» та 

«Союз українок» [176]. 

 2006 року вийшла друком монографія Галини Стельмащук «Давнє 

вбрання на Волині: Етнографічно-мистецьке дослідження» [164]. Робота 

присвячена історичному та народному вбранню волинського краю, дає чітке 

уявлення про найхарактерніші особливості формотворення, композиційних 

принципів, декоративного вирішення і функціонування одягу в традиційному 

побуті. Матеріал, викладений у чотирьох розділах, відзначається насиченістю і 

лаконічністю подання цінної інформації з археології, літературних та інших 
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джерел і здебільшого матеріалів польових досліджень. Особливо корисним для 

нас був матеріал четвертого розділу «Стрій селян на Волині XIX — початку XX 

ст.», де автор послідовно розкриває найхарактерніші художні особливості 

народного вбрання Волині досліджуваного періоду, що завжди було 

спорідненим із сокальським строєм. Галина Стельмащук намагалася подати 

одяг не лише селян, а й інших соціальних станів волинян, зокрема, князівської 

верхівки та міщан. 

 Чи не найбільш опрацьованим видом декоративного мистецтва цього 

локального осередку є народна кераміка. Наукові здобутки археології 

стимулювали вивчення народної кераміки мистецтвознавчою наукою, яка 

знайшла предостатньо підстав виділити гончарне ремесло в окремий вид 

народного мистецтва України. У цьому сенсі визначну роль відіграли 

працівники музеїв, що сформували великі колекції творів кераміки в багатьох 

музеях Львівщини та львівські вчені-мистецтвознавці, які написали за 

проведеними дослідженнями фундаментальні праці. Маємо на увазі перш за все 

книги: Олеся Ноги та Ростислава Шмагала «Між сходом і заходом. Кераміка 

Галичини кінця XIX — початку XX ст. в контексті міжнародних зв'язків» [126], 

Ореста Голубця «Львівська кераміка» [38]. Ґрунтовне дослідження із цієї теми 

здійснила Галина Івашків. У альбомі «Василь Шостопалець і кераміка Сокаля» 

[65] висвітлено творчість відомого гончара із Сокаля В. Шостопальця (1836-

1879) і його сучасників. Охарактеризовано різні типологічні групи кераміки 

(кахлі, баньки, дзбанки, миски, антропоморфні посудини), які зберігаються в 

музеях України, Польщі та приватних збірках. 

 Український етнолог Оксана Косміна у своєму виданні «Традиційне 

вбрання українців» у двох томах [88; 89] по-новаторськи представляє 

традиційний український стрій. Дотепер у альбомах українського народного 

одягу використовували два принципи подання матеріалу: одягові комплекси 

представлено зазвичай у малюнках, а окремі елементи одягу — у фотографіях. 

Фотовидання, у якому давній одяг «вбрано на живих людях», є не лише вищим 
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технологічним рівнем представлення предметів матеріальної культури. 

вирізняється з-поміж раніших наукових і науково-популярних праць, однак 

містить і низку неточностей. 

 Вагомим внеском в українське мистецтво та мистецтвознавство, 

українську культуру загалом є дослідження «Історія декоративного мистецтва 

України» у п’яти томах, видана Інститутом мистецтвознавства, фольклору та 

етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (2007 — 2016). Для нас важливим є 

том четвертий [67], де подано всі види народного мистецтва, які ми 

розглядаємо в дисертації. Цінним є досвід авторів та їхній методологічний 

підхід до розкриття того чи іншого виду народного мистецтва, одначе про 

народне мистецтво Сокальщини в окремих розділах є лише окремі згадки. 

 У роботі було використано матеріали підсумкового дослідження музеїв 

Замостського реґіону (Польща) «Традиційні костюми і вишивка грубешівсько-

томашівські» (2011 р.) за редакцією Ельжбєти Піскож-Бранекової [184]. Автор 

проаналізувала значний обсяг фондових збірок музеїв у Грубешеві, Томашеві 

Любельському та Замості, де зберігається велика кількість українських 

народних строїв з етнічних українських територій, що сьогодні належать 

Польщі. Автор зазначає, що сьогодні є можливість спостерігати 

взаємопроникнення традицій формотворення та декорування одягу серед 

сільських громад, що представляють різні національності.  

 У всіх регіонах України працюють учені та громадські діячі-краєзнавці, 

які намагаються ґрунтовно дослідити той чи інший куточок України. До них 

належить кандидат історичних наук Володимир Дзьобак. Він ініціював 

створення у Києві «Центру дослідження і відродження Волині». Видані за 

сприяння ЦДВВ праці, зокрема «Українське повсякдення ранньомодерної доби. 

Збірник документів. Випуск 1. Волинь ХVІ ст.», становлять безцінне джерело 

для дослідників традиційної культури українців [169]. 

 Окрім згаданих, у дослідженні використано матеріали із сучасних 

мистецтвознавчих праць, серед яких праці етнографів Людмили Пономар 
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«Народний одяг Правобережного Полісся середини ХІХ — середини ХХ 

століть» [137], Лілії Чайковської «Народний одяг волинян другої половини ХІХ 

— початку ХХ ст.» [173], де на с. 37 бачимо інформацію про крій сорочки та її 

оздоблення із Сокальщини ХІХ — початку ХХ ст., а також знаходимо 

зображення ошатно оздобленої коротенької білої свитки із с. Лучиці 

Сокальського району кінця ХІХ ст., на с. 74 — безрукавку із Сокальщини. 

Використано інформацію про розвиток народного ткацтва, назви виробів і 

окремі компоненти вбрання у працях дослідників художнього ткацтва та 

вишивки: книги Олени Никорак «Сучасні художні тканини Українських 

Карпат» [117] та «Українська народна тканина ХІХ — ХХ ст. Типологія, 

локалізація, художні особливості» [118]; Ганни Врочинської «Українські 

народні жіночі прикраси ХІХ — початку ХХ ст.» [31], Людмили Булгакової [16 

— 18].  

 У контексті загальної характеристики народного мистецтва 

етнографічних областей України розглядаються декоративно-технічні 

характеристики виробів із Сокальщини в монографіях Г. Горинь [40], Т. 

Ніколаєвої [121]. Фактологічний матеріал цих досліджень дає можливість 

здійснити порівняльну характеристику традиційного народного мистецтва 

Сокальщини та загальноукраїнського контенту. Значним внеском у 

дослідження української народної вишивки є фундаментальні мистецтвознавчі 

праці Раїси Захарчук-Чугай, зокрема «Народне декоративне мистецтво 

Яворівщини» [60], яка цікава для нас постановкою проблематики, оскільки 

присвячена одному локальному мистецькому осередку — Яворівщині, у 

нашому випадку — Сокальщині. У монографії Р. Захарчук-Чугай окремо 

розглядає тканину, вишивку, художнє дерево й кераміку, плетення з лози, 

рогози. У працях відомої дослідниці Тетяни Кари-Васильєвої знаходимо методи 

дослідження народної вишивки [74; 76]. Не можна залишити поза увагою 

дослідницький здобуток мисткині Віри Манько, праці якої відкривають 

читачеві великий і самобутній пласт української культури та мистецтва писання 
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писанок [102], знайомлять з творчістю унікального писанкаря із Сокальщини 

Тараса Городецького [101]. Автори, використовуючи великий обсяг 

фактологічного матеріалу, подали його класифікацію за категоріями предметів 

з різноманітними художніми формами, технологічними прийомами виконання, 

способом орнаментації, характером її мотивів і композиційного розташування 

елементів. Наукову вагу цих матеріалів посилює застосування порівняльного 

методу дослідження.  

 Одним з найновіших видань, дотичних до предмета нашого дослідження, 

є альбом «Сокальська вишивка» (2016 р.) за редакцією Наталії Гаврилів [161], у 

якому представлені фотографії, схеми орнаментів і кроїв давніх сокальських 

сорочок з фондової збірки Музею народної архітектури та побуту у Львові ім. 

Климентія Шептицького (Шевченківський гай). Слід зазначити, що, попри 

заявлений у назві зміст альбому автори не розглядають вишивку Сокальщини 

загалом, а лише в частині, що стосується сорочок. Особливо цінним у альбомі є 

рідкісне зображення чоловічої весільної сорочки, оскільки саме чоловічих 

вишитих сорочок збережено вкрай мало, порівняно з жіночими, і вони майже не 

представлені в музейних збірках. 

 Важливою для нашої теми є публікація Галини Стельмащук «Вбрання на 

Волині у ХІV — ХVІІІ століттях і побутування окремих його компонентів у 

селян до середини ХХ ст.», з якої довідуємося про окремі назви компонентів 

одягу, які побутували і на Сокальщині [163]. 

1.2 Джерельна база та методика дослідження. 

 Джерельну базу дослідження становлять матеріали, які зібрала 

дисертантка шляхом польових обстежень населених пунктів Сокальського 

району та вивченням експозицій і фондових збірок музеїв різного профілю й 

адміністративного підпорядкування. Спочатку варто назвати музеї, бо поряд з 

широко відомими національними музеями з’явилися нові, створені за 

ініціативою місцевих мешканців у селах і містечках району, зовсім невідомі 

широкому загалові, бо вони ще не встигли стати популярними за порівняно 
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короткий час свого існування. У науковий обіг поки що не введені ані ці 

важливі об’єкти досліджень, ані зосереджені в них речі — предмети народного 

побуту, що становлять цінність пам’яток мистецтвознавчого дослідження, які 

наповнюють — одразу великою групою предметів — джерельну базу 

дослідження. 

 Із цих міркувань і назвемо спершу музеї, експозиції та фонди яких 

опрацювала автор, а здобуті матеріали використані в дисертаційній роботі як 

артефакти. 

— Національний музей українського народного декоративного мистецтва (м. Київ, 

вул. Лаврська, 9) (колекція вишитих сорочок Сокальщини); 

— Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ, вул. 

Лаврська, 19) (керамічні вироби); 

— Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького (м. Львів, основний 

корпус — пр. Свободи, 20, другий корпус — вул. Драгоманова 42) (вишиті 

сорочки та інші компоненти вбрання, ткані вироби, кераміка);  

— Художній музей «Сокальщина» (філія Національного музею імені  

А. Шептицького у Львові) (м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 16) (широко 

представлені компоненти вбрання, інтер’єрні тканини, рушники, писанки, 

кераміка сучасних майстрів); 

— Музей етнографії та художнього промислу ІН НАН України (м. Львів, пр. 

Свободи, 15) (одягові елементи у т. ч. вишиті сорочки, кераміка, писанки); 

— Сокальський музей «Людина. Земля. Всесвіт.» (від 1995 р. — філія Львівського 

музею історії релігії (м. Сокаль, вул. А. Шептицького, 74) (кераміка, зокрема 

кахлі та антропоморфний посуд); 

— Історико-краєзнавчий музей «Сокальщина» (м. Сокаль, вул.                      А. 

Шептицького, 117) (одягові ансамблі, рушники, кераміка, писанки, ткані 

вироби);  

— Червоноградська філія Львівського музею історії релігії (м. Червоноград, Палац 

Потоцьких, вул. Пушкіна, 10,) (одягові компоненти, писанки); 
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— Музей Реґіональний ім. Януша Петера (Польща, м. Томашув Любельський, вул. 

Замойська, 2) (Muzeum Regionalne im. Janusza Petera (ul. Zamojska 2, Tomaszów 

Lubelski, Polska)) (одягові ансамблі); 

— Музей ім. Станіслава Сташиця (Польща, м. Грубешів, вул. 3 Травня 11), 

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica (ul. 3 Maja, 11 w Hrubieszowie, Polska) 

(народне вбрання, писанки, кераміка). 

 Особливої уваги заслуговує той факт, що на Сокальщині поширилася 

практика створення сільських музеїв, як правило, присвячених історії сіл і 

народного побуту. Факт створення таких музеїв свідчить про високу культуру 

селян.  

 Саме унікальну складову частину джерельної бази дослідження склали 

експонати таких сільських музеїв-кімнат, де зібрані колекції стародавніх 

вишивок і предметів народного побуту: це Музейна кімната народознавства 

України у с. Боб’ятин, Етнографічна музейна кімната при Будинку культури у 

с. Лучиці, Музейна кімната сільського побуту в с. Волиця, Музейна кімната 

історії села Угринів, Музейна кімната історії села Перев’ятичі. У цих музеях 

старанно зібрано та представлено в експозиціях колекції окремих компонентів і 

комплексів вбрання, стародавніх вишивок та предметів побуту, які переконливо 

засвідчують, що Сокальщина є повноцінним самобутнім мистецьким 

осередком.  

 Надійне джерело дослідження складають польові матеріали автора, 

зібрані шляхом обстеження міст, містечок і сіл Сокальського району, оскільки 

значна частина предметів народного мистецтва (особливо це стосується 

вбрання) була виявлена в приватному володінні та досліджена за сприянням 

самих господарів цих речей. Подаємо перелік населених пунктів, у яких 

проводилися зазначені польові дослідження: м. Сокаль, м. Червоноград, м. 

Белз, м. Угнів, м. Великі Мости, смт. Жвирка, с. Боб’ятин, с. Лещатів, с. 

Борятин, с. Бутини, с. Ванів, с. Волиця, с. Комарів, с. Волсвин, с. Горбків, с. 

Двірці, с. Завишень, с. Забужжя, с. Конотопи, с. Карів, с. Лучиці, с. Шарпанці, 
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с. Межиріччя (стара назва — Пархач), с. Новоукраїнка, с. Острів (давня назва 

— Жабче), с. Перев’ятичі, с. Спасів, с. Опільсько, с. Переспа, с. Зубків, с. 

Перетоки, с. Скоморохи, с. Поториця, с. Реклинець, с. Савчин, с. Свитазів, с. 

Сілець, с. Смиків, с. Стенятин, с. Тартаків, с. Ланкове, с. Вільхове, с. 

Тудорковичі, с. Пісочне, с. Княже, с. Хлівчани, с. Цебрівка, с. Жужеляни. 

 Достовірність матеріалів підтверджується архівними документами, які 

стали доступні завдяки ліквідації так званих «закритих фондів» чи 

«спецфондів». 

 Методика дослідження ґрунтується на комплексному підході до 

вивчення явищ народного мистецтва, основою якого є принципи історизму та 

типології. 

 Методика дослідження спеціально розроблена на основі системно-

структурного підходу до такого багатокомпонентного предмета дослідження, 

яким є народне мистецтво. Такий підхід зобов’язує використати комплекс 

методів, що відповідають кожному етапові дослідницької роботи та кожному 

видові народного мистецтва зокрема. На етапі збирання матеріалу застосовано 

методи польових обстежень: опитування та спостереження серед сучасного 

населення Сокальщини, інтерв’ю з інформаторами — старшими людьми, які, як 

свій життєвий досвід, знають побутову культуру краю. Оповіді та коментарі до 

них респондентів були записані на диктофон. Під час збирання матеріалу всі 

артефакти були зафіксовані фотографуванням. На цьому етапі роботи 

використані методи етнографічної науки: спостереження, підбір артефактів, їх 

точне адресування і фіксування. 

 При обробці зібраного матеріалу в роботі застосовано історико-

порівняльний і порівняльно-типологічний методи, оскільки саме за їхньою 

допомогою можна визначити, яким чином співвідносяться усі елементи 

системи та всебічно розглянути закономірності, за якими відбувається розвиток 

усіх видів складного комплексу народного мистецтва. Типологічний метод 

передбачає виділення спільних рис у межах одного виду, що дає можливість 
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проведення систематизації пам’яток, розподілу їх по групах. Була проведена 

класифікація за видами, жанрами та функціями творів народного мистецтва. У 

такий спосіб створено типологічні групи, які відповідають видам народного 

мистецтва, що подаються на синхронному та діахронному рівнях.

 Відповідно до поставлених завдань і мети, у дослідженні застосовуються 

методи мистецтвознавчого аналізу та синтезу, а також порівняльно-історичний, 

фактологічно-описовий на синхронному та діахронному рівнях, що дали 

можливість всебічно вивчити процес розвитку народного мистецтва 

Сокальщини та визначити його характерні тенденції. Враховуючи широкий 

діапазон наведених прикладів творів застосовуються методи індукції, дедукції 

та узагальнення фактологічного матеріалу.  

 

 Висновки до розділу 1 

 Наявна історіографія лише в незначному обсязі фіксує окремі артефакти, 

які належать до народного мистецтва Сокальщини чи то у власне 

мистецтвознавчій, у художньо-стилістичній їх інтерпретації, чи в датуванні, чи 

навіть конкретній територіальній  прив’язаності до топосу — місця створення і 

побутування виробу, яке поза будь-чиєю волею вказує на природні 

(географічні) ознаки кожного населеного пункту й більшої адміністративно-

територіальної одиниці.  

 Здійснивши аналіз науково-теоретичних і літературних джерел можемо 

стверджувати, що рівень вивчення народного мистецтва Сокальщини другої 

половини XIX — I пол. ХХ ст. є недостатнім. Творчість народних майстрів 

Сокальщини в XIX ст. не була предметом спеціального вивчення науковців, а 

наявним тогочасним публікаціям притаманний дещо суб’єктивний поверховий 

характер. Цей факт дає підставу наголошувати на актуальності роботи, у межах 

якої проаналізовано комплекс основних видів народної творчості Сокальщини 

та характерні особливості їхнього розвитку. Проте, незважаючи на брак 

поглибленого наукового вивчення народного мистецтва Сокальщини, 
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дослідники закумулювали значний за обсягом і різноплановий матеріал із 

царини народної творчості. Найбільший обсяг описового матеріалу знайдено в 

дослідженнях польських авторів кінця XIX ст., що мали на меті вивчення 

культури й мистецтва підлеглих Польщі українських земель (Б. Сокальський,  

О. Кольберґ, Л. Вержбицький).  

 Лише наприкінці XIX ст. наукова увага українських учених була 

спрямована на вивчення народного мистецтва, розпочалися активні дії, 

спрямовані на накопичення та аналіз етнографічного матеріалу 

західноукраїнських земель. Частково інформація, цінна для нашого 

дослідження, міститься в працях Я. Головацького, О. Пчілки, В. Кравченка,       

І. Крип’якевича, П. Чубинського та ін., подана в загальній системі аналізу 

українського народного мистецтва західних областей. Також своєрідність 

декоративно-ужиткового мистецтва Сокальщини висвітлювалася епізодично в 

дослідженнях C. Чехович, Л. Бурачинської, М. Кордуби, В. Площанського. 

Серед джерел, що склали важливу основу нашого дослідження, слід зазначити 

публікації, видані в другій половині XX ст. (С. Й. Сидорович, К. Матейко,        

Г. Горинь) та сучасних авторів — Т. Ніколаєвої, М. Селівачова, Г. Стельмащук, 

О. Косміної та ін. 

 Водночас, предмет і об’єкт нашої дисертації і надалі перебувають у 

контексті загальної проблеми недостатнього дослідження народного 

декоративного мистецтва порубіжних територій України. Це дозволяє 

констатувати, що сьогодні в українському мистецтвознавстві відсутнє цілісне 

наукове дослідження, яке б аналізувало характерні особливості творчості 

народних майстрів Сокальщини в різних аспектах її розвитку. 

 Джерельну базу дослідження становлять матеріали, зібрані шляхом 

польових обстежень населених пунктів Сокальського району та вивчення 

експозицій і фондових збірок музеїв різного профілю та адміністративного 

підпорядкування. 
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 Виходячи з актуальності теми та завдань дисертації, а також з досвіду 

дослідження загальних і локальних відмінностей розвитку декоративно-

ужиткового мистецтва прикордонних територій, методологічну основу роботи 

склав комплексний підхід до аналізу явищ декоративно-прикладного 

мистецтва. На емпіричному рівні використано методи спостереження, 

фотофіксування, каталогізації, на теоретичному рівні — проведення 

типологізації, класифікація за функцією, видовими та жанровими матеріалами, 

особливостями, а також мистецтвознавчий аналіз і синтез. 
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 РОЗДІЛ 2  

 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА 

СОКАЛЬЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. 

В УМОВАХ ПОРУБІЖЖЯ 

2.1 Історичні чинники формування і розвитку сокальського народного 

мистецтва 

 Для здійснення всебічного об’єктивного аналізу комплексу народного 

мистецтва Сокальщини слід усвідомити його місце та роль у системі такого 

складного утворення як українська культура загалом. Народне мистецтво 

окремих осередків є пластом прадавньої спадщини, що пов’язаний з 

відтворенням світосприйняття місцевого населення, його психології, історії, 

моральних засад і естетичних прагнень. 

 Культура і мистецтво є явищами, які мають власні закони 

еволюціонування. Характеризуються вони суперечливими процесами, що 

потребують виваженого теоретичного аналізу. На тлі сьогоднішніх докорінних 

суспільно-політичних змін, а відтак і змін в українській художній культурі, 

коли відійшли в далеке минуле догматичні схеми «соціалістичного реалізму», 

що панували у вітчизняному образотворчому, декоративно-ужитковому та 

аматорському мистецтві, розпочався серйозний перегляд і переоцінка 

дотеперішніх цінностей, принципів, засад самої системи поглядів і уявлень. В 

українському народному мистецтві з’явилися тенденції до формування 

парадигми нового художнього мислення. 

 Дослідження процесів виникнення, розквіту, повного занепаду та 

відродження народного мистецтва Сокальщини є необхідним з наступних 

причин: оскільки мистецтво цього локального осередку досліджувалося 

спорадично та доволі незначною мірою висвітлене в літературних джерелах, 

шлях до відновлення ремесел не має достатнього підкріплення у вигляді 

документально зафіксованих матеріалів, що відображали б художньо-

стилістичні особливості творів у різні роки, технології виконання, матеріально-



53 
 

технічну базу, а також, як ми вже згадували, мистецтво цього мистецького 

осередку існувало в умовах порубіжжя різноетнічних культур. 

 Усвідомлення того, що народне мистецтво таких осередків як 

Сокальщина є особливою галуззю художньої діяльності, яка функціонує за 

специфічними законами творення, має особливі засоби художньо-образної 

виразності та емоційного впливу, характерні закономірності розвитку, певні 

важелі творення навколишнього середовища. Наприкінці XIX ст. відбувається 

перегляд стереотипу мислення щодо специфіки декоративного мистецтва, 

подолання застарілого ставлення до нього як до другорядного щодо 

образотворчого – живопису, графіки, скульптури. Нагадаємо, що принцип 

поділу мистецтв на «головні» та «другорядні» види був офіційно засуджений у 

Франції, де знайшов своє втілення принцип «єдності всіх мистецтв», який став 

засадничим для формування стилю модерн. 

 Слід зазначити, що комплексний, багатовидовий характер розвитку 

народного мистецтва притаманний не всім локальним осередкам України, а 

насамперед тим, які у своєму розвитку були забезпечені всіма основними 

ресурсами — духовними, етнокультурними, природними, географічними, 

матеріальними, економічними і навіть політичними. На теренах Сокальщини 

через низку історичних обставин сформувався комплекс, складовими якого є 

види народного мистецтва, що пережили період свого розквіту та частково чи 

повністю занепали. 

 Сокальське народне мистецтво формувалося в особливих історичних 

умовах культурного та етнічного порубіжжя, оскільки мистецький осередок за 

своїм географічним розташуванням межує з Польщею на заході. Від другої 

половини XIV ст. змінилися умови розвитку для рідної культури на вкрай 

несприятливі, оскільки Сокальщина перебувала під владою інших держав, 

переважно Польщі, яка прагнула не лише загарбати цю українську територію, 

але й асимілювати українське населення та привласнити його багату 

тисячолітню культуру. Потяглися століття відстоювання сокальчанами (аж до 
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випадків збройної боротьби) своєї етнонаціональної ідентичності й 

самобутності та одночасно — незупинного творчого розвитку рідної культури 

та мистецтва. 

 Відносна замкнутість господарського й культурного життя Сокальщини 

як окремого «локального осередку», специфічні риси побуту, що склалися під 

впливом історичних, економічних і природних умов, позначилися на 

особливостях окремих видів народного мистецтва. Ці особливості виявились у 

виготовленні виробів, різновидах орнаменту і колористичних зіставлень. 

 Сокальщина — колись княжа земля, яка має багате історичне минуле. 

Вперше про слов’янське плем’я бужан, яке осіло на лівому березі Західного 

Бугу, згадується ще в літописі Нестора (1056 — 1136 рр.). Розташування міста 

стало визначальним у його історії. Сокаль стоїть на березі р. Західний Буг, на 

так званому «чорному шляху», по якому, залишаючи після себе руїни та 

згарища, набігали зі сходу орди кочівників. Протягом своєї історії Сокальщина, 

як і вся Західна Україна, зазнала великих руйнувань, а її населення — важких 

соціальних і національних утисків з боку сусідів. 

 Ще до другої половини XVI століття панівні позиції в економічно-

господарському житті Сокаля утримували українці. Люстрація староства від 

1564 — 1565 рр. засвідчує, що в Сокалі на той час було 150 господарств. 110 з 

них належало українцям, 24 — полякам, 2 — євреям, 13 — представникам 

інших національностей. Тоді в місті проживало 37 пекарів, 23 різники, 16 

шевців, 9 гончарів. Усього ж у 1565 р. було 85 ремісників. Ця ж люстрація 

згадує, що в Сокалі є «чимало руси», тобто українців [24, с. 19].  

 Коли в кінці XVI ст. більшість українських земель було загарбали 

польські князі, населення опинилось у нерівних умовах із завойовниками, що 

активно розприділяли та заселяли землі Сокальщини.  

 Вільні міста, такі як Сокаль, які в Західній Європі були чи не головною 

сферою формування народної культури, іноземні володарі перетворили на 

«іномовні анклави», де українство намагалися витіснити й асимілювати різними 
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методами аж до адміністративних. Епоха жорсткого політичного приниження 

Русі-України Польщею проявилася у насаджуванні на Сокальщині 

неповноцінної суспільної структури, характерної для колоній, де соціальні 

відмінності відповідали етнічним і мовним. Українці складали переважно 

селянський стан. Дрібні торговці й ремісники були здебільшого з єврейського 

містечкового населення. Серед чиновників і крупних землевласників на 

західних землях переважали поляки, німці чи й українці з тих, які зрадили свій 

народ і перейшли до панівної національності [24, с. 37]. 

 Історичні зміни закономірно спричиняли зміни в культурному розвитку 

місцевого населення, яке, однак, міцно трималося своїх віками вироблених 

традицій. Щоби зрозуміти характерні особливості народного мистецтва 

Сокальщини, слід проаналізувати, як змінювалася соціальна та національна 

структура міста та прилеглих територій. Від самої появи на сокальських землях 

переселенців окреслилися нові тенденції формування суспільства. Міська 

культура Сокаля й інших міст і культура сільського середовища почала все 

більше різнитися.  

 Соціальна структура міста завжди була складнішою через зосередження у 

містах адміністративно-управлінських інстанцій, ринків і торгівлі, освітніх 

закладів, різних громадських об’єднань, товариств, установ. У місті прагнули 

осісти іноземні переселенці, чому влада особливо сприяла, витісняючи 

українців. 

 Якщо раніше верхівкою української частини суспільства була руська 

(українська) шляхта, то окремі польські дослідники зауважують, що вже в XV 

столітті Белзчина (до якої в ті часи належав і Сокаль) виглядала на тлі Червоної 

Русі дуже бідною на українську шляхту. За даними, які подає А. Янечек, у   

1570 — 1580 рр. у Белзькому воєводстві 19 відсотків шляхти було польського 

походження, 15 — руського (українського), 4 — волоського, 2 — іншого [24, с. 

18]. 
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 Задокументовані відомості про українську шляхту Сокаля вкрай неповні. 

Є підстави вважати, що саме вона в час Хмельниччини очолила повстання 

сокальських міщан і поплатилася за це життям. Доля шляхти, бояр, які повинні 

були б займати панівні позиції в національному та релігійному житті, склалася 

по-різному. 

 Після втрати основ державності й занепаду Белзького князівства чимало 

місцевих бояр і їхніх нащадків поєдналися з чужим середовищем і швидко 

розчинилися в ньому. А відколи зрівняно галицьку шляхту в правах з 

коронною, процес асиміляції пришвидшився. Перед ним не встояли навіть 

знатні місцеві староукраїнські роди Коморовських, Носових, Доброчинських, 

Данилевських та ін. Відчувалася гостра нестача української інтелігенції, що 

повинна була стати основним носієм і захисником національної ідеї, культури 

та мистецтва зокрема. Відомий український фольклорист Павло Чубинський 

також подає інформацію про те, що українські панівні класи «ополячились, 

прийняли польську цивілізацію, як аристократичну» [175, с. 349]. Тільки 

селянство, що, як правило, було в опозиції до чужинців, зберігало свою 

національну самобутність. 

 Іноземні переселенці зазвичай були збіднілою польською шляхтою, 

монахами й ксьондзами. Згодом інтенсивним став наплив євреїв, з яких влада 

зняла колишні обмеження, а натомість надала значні привілеї, особливо в 

торгівлі, що започаткувало поступове витіснення українців з ринку, а водночас 

і з Сокаля, на передмістя. Від XV ст. поляки та євреї становили вже значну 

частину населення міста, у їхніх руках перебувало адміністративне та 

економічне керівництво. Так корінне населення позбавлялося привілейованого 

міщанського стану й поступово бідніло. 

 Як уже згадувалось, кількість українського міського населення і, зокрема, 

ремісників, значно зменшилася під час визвольної війни українського народу 

під проводом Б. Хмельницького. Тоді чимало міщан і селян пішло відстоювати 

свої права з військом Хмельницького, певна їх частина опинилася в 
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татарському полоні або загинула від рук шляхти чи з голоду, який був 

викликаний розрухою і неврожаєм. Крім того, до людських втрат призвела 

епідемія чуми. 

 У першому номері журналу «Дзвін» за 1994 рік («Жовтень» радянського 

часу) опублікована важлива для висвітлення нашої теми стаття Миколи Бучка 

про м. Угнів Сокальського району під заголовком «Містечко над Солокією» 

[23], у якій автор описує історію містечка, яке постало у зручному для оборони 

місці та мало охороняти підступи до Белза й Червеня у давньоруський час 

(згадки в літописі про них датуються 1030 роком). Ця невелика стаття з 

ілюстраціями містить цікаві для нас відомості про поступовий успішний 

розвиток Угнева від поселення рільничого характеру до міста з Магдебурзьким 

правом і відомого цехового центру.  

 На кінець ХVІІІ ст. в Угневі існувало п’ять цехів: шевський, кушнірський, 

ткацький, ковальський і гончарський. Найчисельнішим був шевський. 1848 

року тут було встановлено верстати, згодом організовано шевську школу. 

Виготовлені угнівськими шевцями чоботи за особливою технологією були 

широко відомі і в Галичині під назвою «угнівці», і навіть на європейському 

ринку. Угнівське взуття витіснили з ринку фабричні вироби, що призвело до 

зубожіння чи й розорення більшої частини населення міста. 1906 року понад 

200 осіб з місцевого населення змушені були залишити свій рідний край і 

виїхати за океан у пошуках кращої долі. 

 Отже, у XIX ст. можемо говорити про диференціацію населення за 

урбанізаційним принципом: український етнос залишився фактично лише в 

сільській місцевості, а міста були полонізовані. Така сама ситуація була 

створена польською владою і в Холмщині та Підляшші [172, с. 59]. 

Підточувалася таким чином можливість консолідації українського населення у 

Польщі, а отже — нищився ґрунт для культурного розвитку. 

 Одночасно з посиленням національного гніту міські мешканці 

Сокальщини дедалі більше почали переймати польську мову і звичаї.  
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 Протягом періоду панування польської держави шляхта, що вважала 

Сокальщину своєю власністю, хоча й чинила утиски корінного населення, з 

іншого боку, працювала над розвитком (звичайно, у власних інтересах) — місто 

розбудовувалось, розвивалась освіта, торгівля, ремесло.  

 Значного розквіту набуває торгівля в сусідньому містечку Тартаків (тепер 

— с. Тартаків, 5 км від Сокаля), де був маєток Станіслава Щенсного 

Потоцького. Великі й пишні тартаківські ярмарки відбувались на центральній 

площі, де стояли ратуша з годинником і ряди гарно оздоблених «склепів». У 

них торгували своїм крамом німецькі, французькі, московські, турецькі й 

татарські купці [24, с. 48]. Товари з інших країн надходили на український 

ринок і однозначно стали взірцями для народних майстрів Сокальщини. 

Очевидно, що в першу чергу доступ до них мали заможніші мешканці міста. 

 Від XVII — XVIII ст. починається мануфактурне виготовлення шовкових 

і золототканих матеріалів у Бродах, Львові, Олеську, Угневі, Холмі, Бучачі, 

Корці та багатьох інших містах Галичини, Волині, Поділля [158, с. 32]. Сокаль 

у цьому сенсі не був винятком. Відомо, що в Угневі існувала майстерня 

позументу. 

 З переходом під владу Австрії на Сокальщині починає формуватися 

робітництво, зростає національна свідомість населення, краще розвивається 

освіта. Говорячи про цивілізаційний поступ Сокаля, слід підкреслити і таке 

важливе явище: на початку XIX століття в місті інтенсивніше розвивається 

ремісництво. Тут діють майстерні, які випускають продукцію підвищеного на 

той час попиту: дублять шкіри, виготовляють сідла, тчуть полотна, шовкові 

тканини, функціонують винокурня, гончарня і миловарня.  

 Іван Крип’якевич вказує, що на зламі XVIII — XIX століть на 

західноукраїнських землях «перебудувалося місто, скинувши з себе окови 

середньовічних мурів. У просторих міських будинках, на ясно освітлених 

вулицях закипіло гучне, сквапливе новочасне життя. Зі дня на день творилися 

нові культурні цінності. Витворилася інтелігенція — мозок нації. Але село ще 
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довгі часи жило в занепаді й нужді, у глухому бунті проти панської влади, — 

забуте й поневіряне всіма, аж поки освічена молодь не відкрила його глибоку 

культуру» [69, с. 515]. 

 1 липня 1884 року до Сокаля прибув по новозбудованій залізниці перший 

поїзд. Вона була прокладена з м. Ярослава і з’єднувала Сокаль з Рава-Руською, 

Кристинополем, Островом, Жужелем і Белзом. Це була визначна подія, що 

прискорила розвиток міста і ліквідувала остаточно відносну ізоляцію. Тут слід 

підкреслити важливу саме для нашої теми обставину, яка полягає в тому, що 

тривала ізоляція Сокальщини зумовила безперервне функціонування 

традиційної народної культури, вироблення національної свідомості та 

самосвідомості в сокальчан та забезпечила збереження автентичності творів 

народного мистецтва аж до нашого часу. Тоді ж інтенсивніше починає 

використовуватися й транспортна артерія Західного Бугу. 

 Через розвиток торгівлі в побут сокальчан усе частіше проникають 

фабричні вироби та сировина з Європи. Вони щораз більше витісняють народні 

рукотвори. Так із часом не лише в дрібних мануфактурах, але й у домашньому 

ткацтві все більше починає поширюватися фабрична пряжа, у народне ткацтво 

увійшли нові види текстильної сировини: бавовняна пряжа, натуральний шовк і 

металеві нитки (сухозліть) [158, с. 32].  

 Повна й постійна впродовж історії приналежність Сокальщини до 

європейського історичного й мистецького контекстів, незважаючи навіть на 

тривалу політичну нерівноправність у польській державі, все одно забезпечила 

мистецькому осередку його самобутність і розвиток національної народної 

культури та художньої творчості в усіх видах мистецтва. Відбулися суттєві 

зрушення у виробництві товарів, початки промислової революції, зародження 

масового потокового виробництва. З’явився доступ до іноземних товарів і 

посилилася географічна й соціальна мобільність, урбанізація, розвиток засобів 

зв’язку, транспорту, масової комунікації. Цивілізаційний процес спричинив 

занепад ручного виробництва. 
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 У XIX ст. в Західній Україні активно розвивалося цехове, монастирське, 

мануфактурне ремесло, зароджувалася фабрична художня промисловість [154, 

с. 27]. Сокальщина теж не стала винятком. У XIX ст. тут, як і по всій території 

України, паралельно з народною творчістю діяли всі ці види організації 

виробництва, у кожному з яких існувала своя система, технології, що 

відображалося в іконографічних і стилістичних особливостях, а відтак —

формувало власне коло споживачів продукції. 

 Етнічну культуру таких осередків як Сокальщина творить низка 

наступних обов’язкових елементів: наявність характерних для цієї території 

усталених принципів мислення; ментальність, що пронизує всі духовні та 

матеріальні прояви культури населення; сформована система місцевих традицій 

і звичаїв; наявність функціональної системи знаків і символів. Виходячи з 

цього, культуротворча активність населення значною мірою залежить від його 

автохтонності та духовної свободи. Окрім того, не слід применшувати значення 

наявних можливостей розвивати та використовувати власні культурні традиції, 

чи адаптувати новації згідно з естетичними нормами етнічної спільноти. 

 Поняття етномистецької традиції в загальному понятійному сенсі можна 

визначити як історично сформовану стабільну сукупність естетичних 

цінностей, а також систему їх відтворення та функціонування, характерну для 

певної громади. Етномистецька традиція у конкретній царині мистецької 

творчості, наприклад, у гончарстві, розкривається як комплекс знань і умінь, 

володіння формами та методами їх відтворення (художньої творчості), 

характерними для такого локального етнорайону як Сокальщина. 

 Отже, розвиток народного та аматорського мистецтва загалом і локальних 

осередків зокрема — процес складний і суперечливий, проте, як показує 

практика Сокальщини, у його позитивних складових, у ініціативності місцевих 

громадських організацій (Союз українок Сокальщини) криється велика рушійна 

сила, спрямована на утвердження української культури. 
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 Сучасний стан розвитку суспільства визначається тим, наскільки народ 

ідентифікує себе з етнонаціональною спадщиною, чи посилюється його інтерес 

до власної спадщини, чи усвідомлює необхідність збереження традицій 

народного мистецтва як генофонду його духовності. 

 

2. 2 Взаємовпливи в етномистецькій традиції народного мистецтва Сокальщини 

в умовах поліетнічного середовища 

 Історичний досвід і наукові дослідження засвідчують, що стосунки навіть 

між дуже відмінними між собою етносами, які протягом тривалого часу живуть 

поряд, не можуть залишатися незмінними. 

 Якщо говорити про процес взаємного проникнення мистецьких надбань 

різних народів на теренах Сокальщини, то він, хоч і гальмувався постійним 

протистоянням і взаємним негативним ставленням місцевого населення та 

завойовників, проте представники різних етнічних груп проживали спільно 

майже протягом усієї історії Сокаля. Окрім українців і поляків, тут мешкали 

євреї, німці, вірмени та представники інших народів, кожен з яких мав свою 

традиційну культуру. Недарма досліджувану територію часто називають 

«місцем перетину культур», кожна з яких завжди була самобутньою в 

релігійному, ідеологічному та побутовому сенсі, та водночас і не була 

непроникною. 

 У міжетнічних стосунках на цій території П. Чубинський спостеріг 

явище, яке окреслив поняттям «негативна компліментарність», що означає 

антипатію, поєднану зі спробами змінити іншого на свій лад або знищити. 

Очевидно, що за таких взаємовідносин має місце і таке психологічне явище як 

негативна ідентифікація. У дослідженні П. Чубинського — це діалог: українці 

— євреї, українці — поляки, росіяни — поляки й інші [175, c. 25]. 

 Вивчаючи взаємини між українським населенням і поляками,                    

П. Чубинський вказував, що розгляд етнографічних рис польського населення є 

досить складним і делікатним завданням. Пояснюється це тим, що польська 
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частина суспільства була представлена переважно привілейованим станом, а 

описати освічену спільноту набагато важче, аніж народну масу. 

 Домінування поляків на теренах Сокальщини особливо проявлялося в 

тому, що польська мова стала не лише офіційною мовою. Говорити в сім’ях 

інтелігенції польською вважалося вимогою пристойності [175, с. 224]. 

Неприйняття польського впливу простим українським населенням зумовлене 

сепаратистськими настроями серед польської шляхти, нищенням православ’я та 

проведенням католицької пропаганди, відвертою привілейованістю поляків у 

державі.  

 Павло Чубинський вказує і на позитивні винятки в міжетнічному діалозі 

українці — поляки. Наприклад, наслідком цього процесу можна назвати 

формування демократичного руху в польському суспільстві західноукраїнських 

земель, поширилися так звані «балагульщина» і «козакофільство». 

Козакофільство з часом трансформується у так звану «хлопоманію», яка 

характеризується демократичністю: з повагою ставилися до сільського 

населення, поважали його мову, турбувалися про освіту рідною мовою. 

Одночасно з польськими хлопоманами виникає «українофільство». 

Об’єднувало їх українське народне вбрання [175, с. 28]. 

 Більша частина вірменів, що проживали на Сокальщині, були 

католиками, зазнали значного впливу поляків і «ополячились» [175, с. 319].  

 Євреї були чи не найчисельнішою серед прибулих народностей. Оскільки 

економічне життя євреїв в Україні було пов’язане з орендою маєтків, 

лихварством, збиранням податків, це спричиняло загострення їхніх взаємин з 

українським селянством. Окрім того, для єврейської общини завжди була 

характерна особлива відчуженість у релігії, культурі та побуті. Євреї трималися 

відособлено, погано володіли польською мовою і майже не володіли 

українською, керувалися общинними, або кагальними організаціями.

 Відчуваючи себе чужинцями, євреї завжди намагалися отримати вигоду, 

уникали відкритої боротьби, користувалися єдиною доступною зброєю — 
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вивчали слабкі сторони місцевого населення і використовували все можливе 

задля власного збагачення [175, с. 9].  

 Образ єврея часто зустрічається в різних зразках народного мистецтва, 

зокрема в сокальській кераміці (антропоморфний посуд). Про євреїв і поляків 

йдеться в написах на гончарних виробах. 

 На різні види мистецтва всі вказані обставини впливали різною мірою. У 

містах ремісники зорієнтувалися на обслуговування платоспроможних верств 

населення, з метою подолання конкуренції підлаштовувалися під смаки 

замовників.  

 Вдалим прикладом є виготовлення місцевими майстрами художньої 

кераміки, для якої було характерним виконання написів польською мовою. 

Найчастіше написи розташовували на антропоморфних посудинах у вигляді 

євреїв, польських паничів чи монахів-католиків. 

 У кераміці часто спостерігаються соціальні мотиви — це логічне 

відображення тогочасної дійсності. Подібний фігурний посуд відомий і в 

багатьох інших гончарських центрах України XVII — XIX століть [65, с. 19]. 

 Іншу тенденцію, на цей раз у ткацтві, представляють «панські» килими, 

що виготовлялися здебільшого на замовлення заможних клієнтів, які були 

переважно з польської шляхти. Тут спостерігаємо очевидний вплив 

західноєвропейського гобелена, з його міфологічними, символічними 

фігуративними композиціями, виконаного місцевими майстрами. Серед нижчих 

верств суспільства та сільського населення більше побутували килими  з 

геометричним орнаментом.  

 Польські переселенці принесли на терени України не стільки власні 

культурні традиції, скільки надбання загальноєвропейського декоративного 

мистецтва. Слід зауважити, що у взаємному запозиченні культурних традицій 

певну роль відіграли змішані шлюби, реєстрація яких хоч і не часто, проте все-

таки мала місце. 
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 Вироби інших місцевостей та ілюстровані іноземні видання все частіше 

служать джерелом іконографічних запозичень. Проте закріплюються та 

розповсюджуються тільки ті зразки, які суголосні вже виробленим естетичним 

нормам власного соціуму. Новації, що не отримали загального визнання, мають 

випадковий характер і залишаються поодинокими експериментами. Такий 

складний і одразу невидимий при зовнішньому спостереженні фактор розвитку 

народної творчості становить характерну рису саме порубіжного району, яку 

можна виявити лише в процесі наукового мистецтвознавчого аналізу. 

 Водночас, аналізуючи комплекс вбрання та інші види народної творчості 

етнічних українських земель, що відійшли до складу Польщі, можемо зробити 

висновок, що конкретні історичні, соціально-економічні, політичні та природні 

фактори зумовили і специфічні місцеві особливості матеріальної культури 

цього краю, і спільні риси, співзвучні іншим регіонам України. Народний стрій 

українців цієї території та поляків помітно відрізнялися. Це саме та галузь 

народної культури, яка на кінець XIX — початок XX ст. на цих теренах 

зберегла національні риси. За слушним висловом Івана Нечуя-Левицького, який 

відвідав ці терени 1872 р., «костюм народний держиться міцніше од язика і 

віри» [114, с. 64].  

 Виходячи з локальних відмінностей одягу українського населення 

Холмщини, які позначилися на колориті, техніках виконання, оздобленні, 

елементах вбрання, способах поєднання і ношення, можна окреслити кілька 

комплексів. На вказаних теренах слід виокремити білгорайський, або як його 

називають польські дослідники «білгорайсько-тарногродський», та 

«грубешівсько-томашівський», який становить значний інтерес для нашого 

дослідження [172, с. 34]. 

 Сучасний етнограф з Польщі Ельжбєта Піскож-Бранекова відзначає, що в 

східних районах Холмщини, де компактно проживали українці, народне 

вбрання виявляє генетичну спорідненість з українським строєм. Грубешівський 
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одяговий комплекс очевидно тяжіє до одягових ансамблів Волині та 

Сокальщини [184, с. 2]. 

 Народний одяг українського населення на порубіжних землях Холмщини 

відзначається високою майстерністю виконання, досконалим художнім смаком, 

глибокою спорідненістю з усім процесом розвитку одягу західних земель 

України. 

 Незначним був зовнішній вплив на писанкарство через його 

неутилітарний характер і тому, що особливого розвитку воно набуло саме в 

середовищі села. Писанки не були товаром, традиції їх писання береглися 

свято, оскільки несли велике смислове навантаження, обрядове значення.  

 Як уже згадувалося, ситуація на селі суттєво відрізнялася. Селянський 

стан складали переважно українці. Тому саме в декоративному мистецтві села 

найорганічніше виявлялись етнічні риси. 

 Михайло Селівачов у своєму «Лексиконі» наголошує на великому 

значенні того факту, що народна орнаментика Русі-України XIX — XX ст. була 

здебільшого орнаментикою селянського мистецтва. Чи творив його 

професійний ремісник — бондар, гончар, коваль, гутник, золотар, чи складало 

воно частину хліборобського буття — ткацтво й вишивка, розписи хат і 

писанок — це завжди була натуральна творчість у тому сенсі, що 

застосовувалася місцева природна сировина, традиційні прийоми її обробки, 

самостійно виготовлені прилади, верстати. Художні ідеї та образи, успадковані 

від попередніх поколінь, поступово оновлювалися відповідно до естетичних і 

етичних норм громади[154, с. 27]. 

 Населення в селах ніби на підсвідомому рівні боролося за збереження 

національної традиції, охороняло цінності, що свого часу були відкинуті 

вищими станами, які асимілювалися під тиском історико-політичних обставин.  

 Домашні художні промисли функціонували переважно серед біднішого та 

сільського населення ще досить довго. Вироби, які відзначаються 

оригінальністю, відображають своєрідний характер мистецтва Сокальщини, 
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стали предметом для наукового дослідження, оскільки в них ще збережений 

традиційно усталений вигляд, їхня автохтонність. 

 Оскільки радянський тоталітарний режим на теренах Сокальщини пізніше 

встановився, ніж на Східній Україні, тут етномистецькі традиції дещо довше 

зберігалися. Проте за короткий час і тут було застосовано всі заходи 

тоталітарного режиму, відпрацьовані на Сході, після проведення яких народне 

традиційне мистецтво почало згасати. Органічний розвиток ремесел був 

підірваний переслідуваннями приватного виробництва. З характерним 

завзяттям нова влада знищувала хатні верстати (ткацькі, гончарні), приладдя й 

інструмент, тому унеможливлювався технологічний процес.  

 Сьогодні вкрай нерівномірно приділено увагу творчості народних 

майстрів у різних мистецьких осередках України. Існують більш досліджені 

ділянки (наприклад, яворівська іграшка, косівська кераміка чи гуцульський 

народний стрій і народне мистецтво Гуцульщини). Зазвичай найбільш 

вивченими та висвітленими є ті види народних ремесел, які продовжують 

розвиватися чи активно відновлюватися. Гірша ситуація склалася в таких 

локальних осередках як Сокаль, де, як уже згадувалося, з різних причин 

відбувся занепад основних видів народного мистецтва. Тому важливим 

завданням є не лише усувати «білі плями» у дослідженості українського 

народного мистецтва, а й відстежувати сучасний стан розвитку осередків. 

Важливим є те, що, окрім традиційних, усталених форм роботи, таких як 

обласні, районні художні виставки, конкурси, фестивалі, значно активізувалася 

популяризаційна та просвітницька робота в цій галузі. Слід відзначити 

тенденцію до зростання показників роботи із залучення народних майстрів, 

організації виставок народного мистецтва та їх відвідуваності. 

 Стан сучасного розвитку народного мистецтва Сокальщини, зокрема його 

позитивних тенденцій, дозволяє говорити про те, що розвиток сучасного 

традиційного мистецтва вкрай потребує комплексної державної програми 

розвитку, а також програми охорони, відродження, збереження та розвитку 
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народних художніх промислів. Важливим також є питання організаційного та 

методичного забезпечення підготовки фахівців у галузі народного мистецтва. 

До нагальних потреб сучасності слід зарахувати і збільшення зусиль по 

створенню комплексної програми наукової пропаганди та популяризації 

народного мистецтва засобами масової інформації, а також зі створення 

колекцій народного мистецтва та організації різних рівнів музеїв народного 

мистецтва. 

 На прикладі конкретного мистецького осередку Сокальщини аналіз 

художнього процесу засвідчує зміни, які впливають на розвиток народного 

мистецтва останніх років. Значної переваги набувають такі види народної 

творчості, які не потребують складного устаткування. Так, у Сокалі, знаному 

колись гончарному осередку, поступово занепало та зникло як ремесло 

виробництво кераміки. 

 Творчість сучасних майстрів свідчить про використання традиції, вони 

добре володіють технікою обробки матеріалу, розуміються на локальних 

етномистецьких ознаках і особливостях. Проте за сучасних умов механізм 

передавання традицій зокрема місцевих — порушений. Сьогодні майстри рідко 

здобувають свої вміння в рамках етномистецької школи чи в родинному колі. 

Натомість вони мають можливість ознайомитися з музейними колекціями, 

літературою, історією народного мистецтва, різноманітними традиційними 

школами народної творчості. Загальна картина розвитку народного мистецтва 

України характеризується різноманітністю та різномасштабністю — реґіони 

докладають нерівнозначні зусилля для відродження, а найчастіше — для 

збереження та подальшого розвитку тих чи інших осередків народної творчості. 

 

Висновки до розділу 2 

 Отже, для народного мистецтва Сокальщини другої половини XIX — 

першої половини XX ст. характерною є наявність історико-культурних 

нашарувань і запозичень, які визначили його художню своєрідність. Сьогодні 
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народне сокальське мистецтво, пройшовши складний еволюційний процес, 

протягом якого було багато здобуто і втрачено, є явищем складним і 

неоднозначним. Цілісність та водночас різноманітність культурного досвіду 

населення Сокальщини дає розуміння особливостей розвитку народного 

мистецтва і становить унікальну наукову цінність для вивчення безперервного 

процесу народної творчості. 

 На динаміку розвитку народного мистецтва впливали неоднорідність 

соціальної структури суспільства в місті та селі, багатонаціональний склад 

населення, фактичне перебування в умовах окупації та одночасно привнесений 

з Європи економічний поступ і творчий досвід європейського мистецтва. 

 Оцінюючи характер взаємин між українцями та представниками інших 

національностей, можемо констатувати, що взаємне проникнення традицій 

народного мистецтва було мінімальним. Історичний факт інонаціональної 

присутності, нав’язаний проти волі українців, позначився у роботах народних 

майстрів у поданні таких образів як «шляхтич», «дідич», «монах», «священик», 

«єврей»; через запозичення рослинної орнаментики, що швидко засвоїлася та 

почала трактуватись як власна, через намагання майстрів догодити смакам 

платоспроможних покупців-замовників.  

 Слід підкреслити ще один аспект народної творчості. Народне мистецтво 

на Сокальщині існувало та розвивалось як своєрідна форма протесту проти 

національного гніту, як спосіб вираження самосвідомості та необхідний спосіб 

національної самоідентифікації. Саме ця особливість забезпечила постійне і 

довготривале нагромадження творів в усіх видах і напрямах творчості.  

 Виходячи з викладеного, можемо виділити низку тенденцій в 

еволюційному процесі народного мистецтва Сокальщини у другій половині 

ХІХ − першій половині ХХ ст., що були зумовлені політичною та економічною 

ситуацією, суспільними відносинами та соціальними умовами, що склалися в 

тогочасному суспільстві. Вказуємо на головні, на думку дисертанта, зокрема: 
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— асиміляційний процес серед місцевої шляхти та заможніших городян 

спричинив відхід від національних традицій та активне засвоєння елементів 

іноземної (зазвичай польської чи загальноєвропейської) матеріальної культури; 

— розшарування народного мистецтва на міське та мистецтво селянського 

середовища, у якому найбільшою мірою збереглись етнічні риси й давні 

традиції у формотворенні та декоруванні предметів народного мистецтва; 

— проникнення у побут сокальчан імпортованих фабричних виробів та сировини, 

які все більше почали витісняти народні рукотвори, а в домашньому ткацтві все 

більше почала використовуватися фабрична пряжа, у народне ткацтво увійшли 

нові види текстильної сировини та зразки іноземних декоративних мотивів, 

позитивно сприйняті населенням; 

— самобутні етнічні риси найбільше зберігалися при виготовленні предметів для 

власного вжитку та тих, що мали сакральний, неутилітарний характер; 

— від середини XX ст. слід констатувати загальну тенденцію до занепаду ручного 

виробництва. Найбільше зберігалися ті види народної творчості, які не 

передбачали складних технологічних процесів ті сучасного промислового 

устаткування. 
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 РОЗДІЛ 3 

 НАРОДНЕ ВБРАННЯ СОКАЛЬЩИНИ XIX — XX СТ.: УМОВИ 

ПОБУТУВАННЯ, КОМПЛЕКСИ ВБРАННЯ, КОМПОНЕНТИ, ТИПОЛОГІЯ 

ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ 

3.1 Функційне призначення народного вбрання та його художні особливості 

 Беручись до висвітлення особливостей народного вбрання Сокальщини, 

не зайве підкреслити визначальні риси народного вбрання загалом (не лише 

Сокальщини), які відрізняють його від сучасного поняття одягу. Позитивна 

якісна характеристика сучасного одягу зорієнтована на моду, що постійно 

змінюється, до того ж новий модний одяг не має бути схожоим на попередній 

навіть у межах короткого відрізку часу через зміни погодніх умов протягом 

року. Головна ознака народного вбрання абсолютно протилежна — не 

змінюватися: онуки вбиралися так і в те, у що вбиралися діди та баби, тому 

вбрання передавалося у спадок, що часто було обумовлено економічним 

фактором — бідністю. 

 Друга особливість, яка відрізняє народне вбрання від модного одягу —

воно у своєму розвитку повністю підлягало контролю колективу (великої сім’ї, 

роду, племені, етносу), який рішуче відкидав чи приймав кожну новизну, яка 

долучалася не з чиєїсь примхи, а більшістю членів громади. Зрозуміло, що 

колективний інтелект звичайно ж потужніший, ніж окремої, нехай і талановитої 

особи, спромігся здолати несприятливі для людини кліматичні умови (холод, 

спеку, дощ, сніги) у той спосіб, що до наявних нош додавав нові. Щораз одну, 

але таку, яка б захистила людину (кожну — чоловіка, жінку, дитину) у момент 

дії могутніх стихій. У хід пускалося все — слово і діло, молитва і робота. І все 

це мало бути найкраще, що вдавалося комусь одному, а визнавалося і 

повторювалося всіма. Нова ноша накладалася напопередні, бо для збереження 

тепла не можна замінити їх усі — тільки додаючи елементи вбрання разом, 

отримувався потрібний ефект. Так вироблялася велика кількість предметів нош, 

кожна з яких мала стабільну функцію, котра позначалася спеціальним знаком. 
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Так сформувалася багатошаровість комплексу вбрання та водночасі знакування 

кожного предмета ноші. 

 Стає зрозумілим і те, що це колективний творчий процес, витоки якого 

ховаються у глибинах минувшини, а нам відкривається одне: вони (витоки) тут, 

на нашій землі. Рідна земля щедро дарувала всю натуральну сировину для 

одягу, для його виготовлення і для його оздоблення, яке перетворилося в 

сукупності на систему символів, що не припинила розвитку. Символіка, яка 

наносилася на предмети побуту, мала важливе значення, наділяла одяг 

функцією оберегу, містила релігійні символи, відгомін давніх ритуалів. Від 

людини вимагалося одне — скористатися даром. Так сформоване у 

безперервному перебігу доісторичних і історичних часів народне вбрання 

дійшло до XIX — XX ст. на всій території України, що дозволило вченим-

етнографам визначити етнорегіони як основну одиницю етнокультурного 

пізнання, застосовуючи об’єктивний, повністю залежний від природи метод 

межування та поєднані з ним діахронний і синхронний методи дослідження 

культуротворчих процесів.  

 Але для дослідження духовності й краси цих методів виявляється 

недостатньо. Таке дослідження вимагає зорієнтованості в часі. Питання надто 

складне й практично не піддавалося розв’язанню аж до появи археології, яка 

дозволяє говорити тепер про принцип історизму, що став могутнім підґрунтям 

для історії, яка дарує всім гуманітарним наукам історичний метод — надійний, 

неспростовний і необхідний для теми нашого дослідження, яку вводить у 

початкові етапи нашої держави та ідею державності робить невіддільною від 

народної творчості. Це синкретична єдність української ідеології, утверджена 

віками творчої життєдіяльності у тісній співпраці з природою, рідною землею, 

яка не залежить навіть від того, чи усвідомлює її кожен українець, який є 

носієм цих ідей. Українець постає перед світом у своєму національному 

вбранні, яке він і створив. 
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 Яків Головацький, який належить до засновників наукового вивчення 

народної творчості Східної Галичини, підкреслював, що народне вбрання 

містить багатий матеріал для вивчення не тільки стародавнього побуту 

українців, але й для виявлення етнокультурних, політичних, релігійних і 

економічних зв’язків з іншими народами. Дослідження одягу допомагає 

зрозуміти суть соціальних і міжетнічних відносин того часу [36, с. 57]. 

 З перебігом непростої історії Сокальщини в народному декоративно-

ужитковому мистецтві постійно відбувалися трансформаційні процеси, які 

сприяли виникненню, зміні та зникненню окремих його видів і особливостей. 

Як історичне минуле зазвичай сприймається така важлива якість творів 

народного мистецтва як ужитковість, а їхня декоративність, естетична цінність 

помилково усвідомлюються як категорії суто музейні, неспроможні увійти в 

сучасне життя. На відміну від сучасної масової культури, для них не характерні 

такі вади як уніфікованість, заштампованість і вторинність. Адже артефакти 

народної творчості здебільшого є унікальними — за кожним витвором народної 

творчості стоїть особа майстра, який є не тільки носієм традиції як способу 

наслідування, але і як реальної творчої думки народу та бажання її втілити. 

 Для творів народного мистецтва характерна єдність двох складових — 

духовної і матеріальної. Вкрай важко розмежувати звичайні побутові предмети 

з дерева, глини та інших матеріалів і предмети народного мистецтва. Ми 

схиляємося до думки, що кожна річ, виготовлена вручну, у тому числі 

господарського чи побутового призначення, обов’язково має певні художні 

якості, які залежать, насамперед, від природних властивостей матеріалу (його 

фактури, текстури, кольору тощо) та є результатом його обробки. Природно 

виникає запитання, чи можна вважати творами мистецтва кожен вироблений 

предмет. Система побутування ужиткових речей підказує, що в народній 

практиці споживачі чітко розрізняють художні якості виробів, по-своєму 

коротко оцінюючи їх поняттями «гарний», «красивий», «вдалий». Поняття 

краси та зручності є основними критеріями. Вони цілком узгоджуються з 
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розробленими мистецтвознавчою наукою критеріями оцінки художніх творів, 

що ґрунтується на єдиній пізнавальній основі. Найстисліша формула 

укладається в давню тріаду матеріал — форма — декор, хоча це лише перший 

крок на шляху до художнього аналізу. 

 Художні якості ужиткового виробу умовно можна поділити на 

композиційні, виражальні та семантичні. Композиційні ґрунтуються на 

естетичному, зорієнтованому на гармонію (симетричну або асиметричну) у 

візуальному сприйнятті форми й декору виробу. Виражальні містять образне, 

художньо-емоційне навантаження, семантичні — знакове, смислове, 

символічне, відповідно до світоглядних уявлень, що сформувалися серед 

громади того чи іншого локального осередку. Багатий матеріал для таких 

висновків дає, наприклад, такий архаїчний вид народної творчості як 

писанкарство, у якому виражальні художні якості ґрунтовані на синтезі 

семантичних і естетичних елементів. 

 Особливості культурно-історичних змін на теренах Сокальщини 

позначилися і на художньо-стилістичних особливостях народного мистецтва. У 

зв’язку з цим важливим є дослідження процесів кореляції та збереження 

традиційних засад формотворення і художньо-образної стилістики в умовах 

активних суспільних змін. Важливе значення для окресленого кола досліджень 

має фіксування автентичних явищ традиційної культури в конкретному 

природному культурно-етнографічному середовищі. Твори народного 

ужиткового мистецтва Сокальщини кінця ХІХ — початку ХХ ст. найбільше 

репрезентують традиційні матеріали та техніки виконання, ступінь збереження 

композиційної та орнаментально-образної структури декору. Аналіз художніх 

особливостей творів народного мистецтва засвідчує, що саме вони виявляють 

локальну своєрідність і загальноетнічну спорідненість. Орнаментальні мотиви, 

принципи композиції, колорит — усе формує мистецьку довершеність 

ужиткових речей, розкриває їхній семантичний зміст у етнокультурному 

просторі. Осмислення народного мистецтва, глибоке проникнення в його 
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образну естетичну структуру, творення образу митці розуміють як особливу 

галузь пізнання світу, наповнення емоційною та семантичною змістовністю. 

 Очевидним слід вважати той факт, що впродовж тисячоліть народні 

майстри відбирали лише найбільш характерне, найбільш доцільне, що ставало, 

у свою чергу, типовим саме для цього краю. Це можна пояснити перш за все 

колективністю творчості. Найбільш вдалі композиційні вирішення, 

орнаментальні мотиви, колористичні поєднання ставали звичними, 

улюбленими, їх підхоплювали інші. Із часом вони ставали частиною загального 

здобутку досягнень колективу, перетворюючись на традицію. Цей процес 

яскраво продемонстрований в еволюціонуванні різних видів народного 

мистецтва Сокальщини. 

 Надзвичайна особливість народного вбрання зосереджена у ролі функцій, 

які охоплюють його активне трудове й духовне життя. Упродовж віків 

сформувалася і набула стабільності низка функцій вбрання, які особливо, до 

ідентичності споріднюють його з вбранням інших територій України. Назвемо 

ці функції у послідовності, у якій вони постійно проявляються в житті народу. 

 Почнемо з найбільш сильної, що стала основою для вироблення всіх 

наступних — практична: вбрання має захистити тіло людини від холоду і спеки 

(паралельно вказує на наші широти зі зміною пір року), задовольнити вимоги 

умов праці, бути найменш витратним у виготовленні і т.п. 

 Друга функція — станова, яка відображає соціальний розвиток 

суспільства з його розшаруванням на стани — спочатку на вищий, а згодом 

більш і менш заможні, врешті — на класи. Народне вбрання виконує важливу 

соціальну функцію, виступаючи ознакою приналежності людини до певного 

соціального прошарку, професійної групи тощо. Звідси й соціально-економічна 

диференціація одягу, його кількісних і якісних показників, що у феодальному 

суспільстві багатьох країн Європи передбачало законодавство: наприклад, 

недворянам забороняли носити шовковий або оксамитовий одяг, вбрання 

червоного кольору та ін. Так було і в Речі Посполитій: ясновельможні пани 
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могли носити жупани та кунтуші пурпурового кольору (кармазини), а дрібна 

шляхта — сірого кольору (шарачки); городянам накладено заборону на 

кунтуші, дозволені були жупани відповідного кольору. Стрій давньоруських 

бояр і його елементи до середини XIX ст. зник безслідно, не зберігся навіть 

прийнятий ними польський стрій, також витіснений іншими одяговими 

формами. Відштовхуючись від цієї функції, на основі її критеріїв сформувались 

функції вбрання святкового, які відрізняють свято чи видатну подію від буднів. 

 Ці комплекси збагачуються в житті людини та спільноти кількістю 

одночасних нош, високою якістю використаних на їх виготовлення матеріалів і 

послідовним збагаченням художнього оздоблення. Однак слід конче 

заакцентувати, що у свідомості творців і носіїв комплексів святкового, 

обрядового та ритуального вбрання в процесі їх формування це не було 

художнє оздоблення у сучасному розумінні. Відбувалося поступове 

розширення змісту та значення кожного з комплексів шляхом насичення їх 

знаками й символами. Недарма кожен із цих комплексів вбрання став 

обов’язковою складовою різних обрядів, що породило ще одну функцію одягу 

українців — обрядову. 

 Обрядова функція найбільш виразно проявляється в комплексах 

весільного та поховального вбрання, вводить український стрій через сферу 

практичну (разом з функцією практичною) у духовну й творчу. Цей перехід 

збагачує вже й саму обрядову функцію новими функціями — естетичною і 

етичною. 

 Естетична функція пов’язується з розумінням краси, етична — з нормами 

поведінки та правовими нормами, що різняться за ознакою статі в жінок і 

чоловіків. Таким чином обрядова функція перетворюється на 

поліфункціональну і цією властивістю наділяє функції естетичну та етичну, які 

найбільш чутливі до інновацій, та однак не можуть здолати традицію, що 

формувалася поволі й довго, протягом хронологічно неозначеного часу та вже 

напевно з дохристиянської ери. Тому й ці функції ввійшли до традиційних для 
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українського строю та в сукупності своїй утворили завершальну функцію — 

етнонаціональну, яка тепер і завжди виділятиме українців серед інших народів. 

 Для нашого дослідження особливий інтерес становлять соціальна, етнічна 

та естетична функції вбрання. Етнічна функція вказує на спорідненість 

людської спільноти за етнічними ознаками. Так, народний стрій поряд з мовою, 

звичаями, релігією стає знаком відмінності корінного населення сокальських 

земель від іноземних переселенців, способом заявити про національну 

ідентичність. Незважаючи на спільність багатьох елементів з українським 

національним вбранням по усій території нашої держави, народне вбрання 

Сокальщини має яскраву своєрідність, у одних випадках утримуючи архаїчні 

ознаки, в інших — риси, що виникли в процесі етнокультурного зв’язку з 

сусідніми народами. 

 Як уже згадувалось, на порубіжних теренах Польщі, а саме етнічно 

українських Холмщини й частково Підляшшя, донині проживає чисельна 

українська громада. До одягового комплексу, який Е. Піскож-Бранекова іменує 

грубешівським, зараховують народні строї людей, які раніше проживали 

вздовж нинішнього державного кордону на ділянці від Грубешева до Томашева 

Любельського. Грубешівські строї є типовим прикладом вбрання прикордонних 

районів. У них поєднані одягові елементи, які принципами крою, способами 

орнаментації та деякими іншими ознаками репрезентують традиції і 

українського, і польського народів.  

 Вплив європейського вбрання був особливо відчутним у міському 

середовищі, а саме — серед заможних верств городян, що асимілювалися з 

метою прирівнятись у своєму соціальному становищі з панівним польським 

класом. Проте і в селах, особливо найбільше наближених до Сокаля, 

простежуються запозичення форм, крою, ораментальних мотивів, назв 

елементів одягу.  

 На етнічних українських землях Холмщини, що сьогодні належать до 

території Польщі, помітна очевидна генетична спорідненість грубешівсько-
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томашівського одягового комплексу з народним вбранням Сокальщини. 

Щоправда — не в рівному обсязі, оскільки одяговий ансамбль Грубешівщини 

майже повністю повторює риси народного вбрання корінних мешканців земель 

Сокальщини. 

 Як і в інших видах народного мистецтва Сокальщини, у народному 

вбранні спостерігається чітке розшарування на міське і селянське.  

 Іван Крип’якевич, описуючи матеріальну культуру, зазначає, шо у другій 

половині XIX ст. на вулицях міст та містечок Галичини починають зникати 

давні міщанські типи в характерному старосвітському одязі. На їхнє місце 

прийшло чужоземне західне вбрання, що змінювалося за кожним віянням моди. 

Учений наводить такий іронічний опис вуличної моди перших десятиліть XIX 

ст.: «Пані ходили у куцих тісних шляфроках, причепурені, як на весілля, 

фризури на голові мали немов коробки, а на цих фризурах повно квіток, як на 

якій могилі... Коли б ти, добродію, бачив станики аж на плечах, спідниці здолу 

зі шлярками, черевики жовті або червоні, або фіолетні з рожею посередині, 

рукавички поза лікті, панчішкової роботи «а ля жур» (прозорі) — такі забавні, 

як ляльки на катаринці. Хлопці почали прибиратися по-французькому: носили 

камізельки мало не по коліна, фрачки до половини грудей і вузький хвостик, 

ніби щоб мух відганяти, а стан майже посередині плечей, зачіска дивовижна, 

капелюхи з широким рубцем, а носили їх все під пахвою, хоч сонце світило… У 

1820-х роках модні «фанфарони» носили кратковані (в клітку) капелюхи, 

сурдути, підшиті краткованою китайкою, панталони у пружки і до цього ще 

кратковані хустки на шиї. У 1840-х роках у панів у моді були високі циліндри і 

чорні «гальштухи» (хустини на шию), у жінок — криноліни й маленькі 

парасольки» [69, с. 516]. Звичайно, найяскравіше мода проявлялась у більших 

містах, але й до таких містечок як Сокаль також доходило її відлуння. 
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3.1 Типологія окремих компонентів вбрання. 

 Міське вбрання відрізнялося від селянського уже на етапі вибору 

матеріалів для його виготовлення. Зазвичай міські мешканці використовували 

сукно фабричне (крамне), коштовні хутра, носили жупани, капоти й делії, що не 

були популярними серед селянства. 

 Починаючи з натільного одягу, панське вбрання відрізнялося від 

селянського. На тіло шляхтичі одягали тонку перкалеву кошулю (сорочку), яку 

шили зі складками, коміром шириною 7,5 см. Крій рукавів був уставковий, з 

подвійними плечима (прирамками) з дудами або лиштвами, що застібалися на 

перламутрові ґудзики чи зашнуровувалися білою тасьмою. 

 Сорочку міщанок також шили з уставками, прирамниками, зі шлярами 

«зборками» біля кисті руки, з широкими лиштвами або вузькими обшивками — 

дудицями (дудами). Біля шиї сорочки були призбирані й мали викладний комір. 

Дівчата й молодиці шили сорочки з брижами біля шиї та біля манжетів, 

зав’язували сорочки біля шиї на широкі червоні стрічки, а жінки — на шнурок 

або защіпали на перламутровий ґудзик, скляну зашпенку, а біля рукавів 

зав’язували тасьмою. І чоловічі, і жіночі сорочки кольоровими нитками не 

вишивали. Це робили бідніші верстви, які зберігали традиції народного строю. 

У жінок такі сорочки мали на плечиках мережку. 

 Поясний чоловічий одяг (штани, сподні, чи портки) шили з полотняної 

тканини та кріпили на один мідний ґудзик, підперізуючись ремінцем, крайкою 

чи кушаком. Старші чоловіки підперізувалися чересом (шкіряний пояс у формі 

риби, шириною від 5-ти до 13 см, закінчувався на одому кінці ремінцем, на 

іншому — металевою пряжкою). Був він подвійним, у нього можна було 

сховати дрібні гроші та предмети. У зимовий період городяни одягали сукняні 

доволі широкі штани (шаравари) з кишенями з боків, інколи з червоною 

сукняною обшивкою, а під них одягали полотняні гачі (підштаники). 

 Поясний жіночий одяг городянок також складався з кількох елементів, 

але основною була спідниця в «збори» (Іл. 3.2.1). Носили також дими, димки — 
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ткані смугасті спідниці. Спідниця спереду покривалася запаскою або 

кольоровим фартушком. Запаска завжди була трохи коротшою за спідницю та 

мала інше забарвлення. У свята міщанки одягали спідниці з дорожчої купованої 

матерії (шовк, атлас). 

 Плечовий чоловічий одяг міських мешканців — сукняні чи полотняні 

жилети, що стали особливо популярними. Їх застібали під саму шию на рогові 

або металеві ґудзики. Плечовий жіночий одяг перегукується з чоловічим. 

Міщанки поверх сорочки, особливо у свята, носили корсети з шовку або 

китайки, які на грудях стягували шнурком або застібали на ґудзики. Корсет мав 

клапани (язики) довжиною 15 — 17,5 см, які розходилися від стану. Корсет з 

клапанами шили з тієї самої тканини, що й спідниці, підшивали перкалевою 

підкладкою та часто оздоблювали срібними ґудзиками в один або два ряди. 

Спереду такі корсети мали глибокий виріз, щоби було краще видно вишиту 

сорочку та намисто. 

 Виходячи з дому, міщанки одягали кавтан (кафтан) або катанку (Іл. 3. 2. 

2), з відкладним коміром з клапанами та вилогами. Катанки були підшиті 

щільною бавовняною тканиною «нанкою» та мали комір і відлоги яскравого 

червоного або малинового кольору. Катанка була ззаду без склад, а кавтаник 

мав ззаду складки, защіпок вони не мали, а зав’язувалися спереду шнурком. 

Заможні міщанки шили кавтани з шовку, а менш заможні — із сірої вовни. 

 Верхній одяг городян — капоту та жупан — виготовляли зазвичай з 

фабричного сукна блакитного чи зеленого кольорів. Жупан кроїли з вузькою 

талією та складами ззаду, завдовжки він був до колін, проте іноді досягав 

щиколоток, зі стійкою або відкидним коміром. Застібали жупан на гачки 

(гаплики), оздоблювали шовковими ґудзиками та вишивкою. Капота була 

довшою та більш просторого крою. Жупан і капоту підперізували яскраво 

декорованими, а інколи навіть коштовно оздобленими поясами. 
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 Узимку городяни одягали «футро» або «футерко» — лисячий чи овечий 

кожушок з вузькою талією (Іл. 3. 2. 3), а у холодніші дні — делію — довгий 

ведмежий або вовчий кожух без талії з довгими рукавами. 

 Міщанки зимою носили хутряні шуби з білого каракулю (у жінок із 

заможних родин) та шкірок кролика (у бідніших). Зверху шуби були покриті 

блакитним або зеленим тонким сукном, а нерідко й шовком, та оздоблені 

шовковою тасьмою і золотими чи срібними галунами. У багатих міщанок 

коміри-відлоги до стану були покриті дорогим хутром з чорних лисиць чи 

куниць. Часто міщанки носили «бекеші» — шуби вільного крою, покриті 

зеленим або блакитним сукном, обшиті сірою тасьмою з відкидним коміром із 

сивого кримського каракулю та ґудзиками з петлями. Шуби та бекеші шили «до 

стану». Замість кишень вони мали прорізи, у які в негоду просувалися кінці 

спідниці. Менш заможні міщани одягали взимку чорний овечий тулуп чи 

лисячий кожух, які зазвичай покривали сірим сукном.  

 Головні убори були представлені шапками різного крою, оздобленими 

хутром куниці, лисиці, видри. У чоловіків була поширена сива шапка із сірих 

кримських смушків — висока, із сукняним верхом (плоским або з фалдами). 

Зверху денця шапки нашивали невеликий, обтягнутий тканиною «таляр». Серед 

головних уборів міщан західних областей України побутувала шапка з 

клапанами із лисячого хутра, які в холод опускали, закриваючи вуха. Жінки 

мали звичай прикрашати голову розмарином, барвінком та рутою.  

 Як бачимо, міщани вже до середини XX ст. майже втратили національну 

традицію, як це сталося і в Європі. Згадка про традиційне українське вбрання 

залишилася хіба що у назвах окремих нош. Скажім, сорочку і кожух так і не 

змогли інакше назвати, хоч вони, як і все вбрання городян у XIX ст., перейшли 

у царство моди.  

 Вбрання сільського населення і соціально пов’язаних з ним бідніших 

городян залишалося вірним народним традиціям. Безсумнівно, з плином часу 

відбувалися зміни і в традиційному народному вбранні, однак традиція 
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залишалася. У селян вбрання залишається незмінним. Зміни якщо і вводяться, 

то поволі, і вони незначні. 

 Наше дослідження народного вбрання Сокальщини ґрунтується на 

обширній джерельній базі, найбільшу частину якої складають давні одягові 

речі, виявлені по селах і містечках Сокальського району з метою аналізу для 

дисертації. Здебільшого це були окремі ноші, які дбайливо зберігали у своїх 

скринях старші жінки як пам’ять про свою молодість. Ці речі не складають 

повний комплекс вбрання, зате мають надзвичайну цінність — вони улюблені. 

Адже кожна ця річ відібрана з тих багатьох, які жінка виготовляла сама, для 

себе і своїх рідних і яка найбільш їй вдалася. 

 Повний комплекс народного одягового ансамблю Сокальщини можна 

побачити в нещодавно створених з ініціативи сільської інтелігенції, 

підтриманої селянами, у сільських музеях і музеях міст Сокаля і Червонограда. 

Тут вбрання старанно відібране із тих же «бабусиних скринь». За всіма 

правилами ношення (багатошаровість повного строю) кожна вдяганка вкладена 

на манекені, встановленому в найвигіднішому для огляду місці музейної 

кімнати серед інших речей традиційного побуту та господарства. 

 Саме в традиційному вбранні селянства протягом тривалого часу, аж до 

XX ст. збереглися всі складові комплексу, особливості виготовлення і 

оздоблення, способи й правила ношення, знаково-символічне значення 

компонентів і деталей, комплексів за їх функціональним призначенням. 

 Композиція традиційного одягового комплексу селян відзначалася 

значною стійкістю у побутуванні, способах компонування окремих елементів у 

єдиний цілісний комплекс, способах ношення окремих частин одягу та 

аксесуарів, у варіантах зачісок, прикрас, що визначали й творили особливості 

народного строю. 

 Чоловічий селянський стрій був чітко усталеним. Головним його 

компонентом була біла вишита сорочка, заакцентована вишивкою на грудях і 

манжетах. Навколо неї будувалася вся композиція строю. Усі інші одягові 
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одиниці були скромніше декоровані, чим створили для сорочки своєрідне 

обрамлення (Іл. 3.2.4, 3.2.5). Чоловіки носили сірі або чорні, іноді білі штани, 

сукняні брунатно-сірі кабат, сукману чи серм’ягу, світлу полотняну капоту, 

овечий кожух. Завершували ансамбль головні убори (смушева шапка, 

солом’яний капелюх), ткані широкі пояси — крайки, які чоловіки мали звичай 

пов’язувати поверх верхнього одягу, чоботи (Іл. 3.2.6). 

 Жіночий селянський стрій відрізнявся більшою різноманітністю 

складових частин, ніж чоловічий. Сорочка тут грала таку саму роль, як і в 

чоловічому комплексі, однак орнамент і крій суттєво відрізнялись. Активними 

стилетворчими елементами сорочки були виложисті коміри та розкішно 

оздоблені вишивкою рукави, адже літній варіант ноші передбачав їх 

демонстрування (Іл. 3.2.7 — 3.2.9). Сорочку контрасно підкреслювала чорна 

камізелька або горсет (Іл. 3.2.10 — 3.2.12). У нижній частині одягова 

композиція підтримувалася ще одним щедро декорованим елементом — 

запаскою (Іл. 3.2.13 — 3.2.16). Поясне вбрання жіночого строю включало 

спідницю — «хвартух» (назва різновиду спідниці), «димку», або «мальованку». 

Головним убором слугувала хустина. Завершувався літній ансамбль 

прикрасами і взуттям (чоботи або черевики). 

 Слід також звернути увагу, що велике значення у комплексі жіночого 

вбрання мало те, чи була жінка заміжня. Так, дівчатка та неодружені дівчата не 

носили сорочок, вишитих лише чорними нитками. Це було прерогативою 

заміжніх. Стрій заміжніх жінок відрізнявся наявністю пов’язаної в певний 

спосіб хустки, його елементи (запаска, хустина) могли бути темніших кольорів 

(Іл. 3.2.17). Молоді ж дівчата носили різні зачіски та прикраси (Іл. 3.2.18). 

Вертикальний ефект у дівочому вбранні Сокальщини створювали довгі стрічки, 

які кріпилися до застібки намиста та спускалися вперед (Іл. 3.2.19, 3.2.20). 

 Верхній жіночий одяг був споріднений із чоловічим. Жінки також носили 

кабати, серм’яги, кожухи. Одначе були й певні відмінності. За кроєм він був 

більш приталеним, творив видовженішу, стрункішу форму, а за колоритом — 
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світліших тонів. Суто жіночими були «кафтаник» і «кацабайка». Оперізувалися 

жінки крайками, які були вужчими та смугастими, на відміну від однотонних 

чоловічих.  

 Прикрашаючи одяг з метою досягнення декоративного ефекту, 

найчастіше використовували кольорові контрасти. На сірому, чорному, білому 

тлі компонували сині, червоні або чорні декоративні елементи. Виконану із 

сірого сукна «волошку» переважно прикрашали на вилогах і манжетах тонким 

синім сукном та нашивками з кольорової жички.  

 Слід відзначити особливий потяг народних майстрів Сокальщини до 

ахроматичної кольорової гами. Поєднання чорного та білого кольорів 

спостерігаємо на жіночих кабатах і зимових кожухах. Пошиті з білої шкіри 

кожухи декорували крупними елементами темного забарвлення та нашивками з 

жички. 

 Вишита сорочка була центральним композиційним елементом, навколо 

якого будувався весь одяговий ансамбль чоловічого і жіночого строїв. Серед 

проаналізованих зразків є сорочки, виготовлені з конопляної пряжі та із 

лляного полотна. Перші зазвичай були призначені для щоденного вжитку, 

буденні, а другі — святкові. 

 За нашими спостереженнями, найхарактернішими є жіночі сорочки з 

поликами та уставками (Іл. 3.2.21, 3.2.22). За допомогою вишивки найбільш 

акцентований був рукав, що завершувався вузьким манжетом — «дудою» (Іл. 

3.2.23), рідше — був зібраний у рюші (Іл. 3.2.24). Комір був зазвичай 

виложистий (Іл. 3.2.25 — 3.2.28). Пазуху кроїли досить глибоку, як правило, без 

вишивки. Сорочку зав’язували червоною гарасівкою, а згодом почали застібати 

на ґудзики. Слід звернути увагу на те, що такий крій (Іл. 3.2.29) майже 

повністю повторював крій панської «кошулі», поширеної серед польського 

населення та української шляхти. Відрізняло їх лише те, що панські сорочки 

зазвичай шили з перкалю та майже без вишитих елементів. 
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 У експозиції Грубешівського музею ім. С. Сташиця (Польща) 

представлений жіночий комплект вбрання, іменований «грубешівсько-

томашівським». У доданих коментарях зазначено: «Сорочка жіночого роду, 

крій якої характерний для всього воєводства Любельського — прирамковий 

(тобто уставковий) крій з великим відкидним коміром, декорована чорною з 

різнобарвними вкрапленнями вишивкою хрестиком, що є дуже схожою на 

українські вишивки» (Іл. 3.2.30). 

 Чоловіча сорочка була також полотняна біла, з розрізом на грудях і 

коміром-стійкою. Орнамент в чоловічих сорочках компонували за іншим 

принципом, ніж у жіночих. Комір був вишитий і зав’язаний кольоровою 

гарасівкою або його запинали на дрібні чорні ґудзики, на грудях була широка 

вишита дрібним орнаментом манишка, рукав залишався не вишитим, лише, як і 

в жіночих взірцях, завершувався густо зашитими манжетами-дудами (Іл. 3.2.31 

— 3.2.33). Розріз на сорочках інколи робили збоку, через що окремі дослідники 

такі сорочки називали «косоворотками» і вважали їх запозиченням у росіян. 

Однак на Волині та прилеглих територіях такі сорочки побутували здавна й 

були винаходом українських жінок, які помітили, що в зношеній сорочці 

залишається збереженим вишиття, і знайшли спосіб використовувати його 

кілька разів. Зробивши орнаментну смугу суцільною, а розріз і застібку 

зсунувши вбік, манишку перетворили на окрему деталь, яку легко можна було 

пришити до нової сорочки з метою економії праці (Іл. 3.2.34). Так це 

пояснюється, зокрема, у відомій книзі «Український стрій» М. Білан та             

Г. Стельмащук [12, с. 174] і з цим поясненням слід погодитися. 

 Весільна чоловіча сорочка була довгою, її випускали поверх штанів, 

могла мати, окрім коміра-стійки з ґудзичками, ще й відкидний широкий комір 

(Іл. 3.2.35). На уставках вишивали орнаментальні монокомпозиції — «віночок» 

або «птах». Як правило, наречена сама вишивала весільні сорочки для себе і 

нареченого. Ці вироби творили комплект зі спорідненим орнаментом (Іл. 3.2.36, 

3.2.37). Оскільки вишита сорочка є спільним об’єктом дослідження і для 
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Розділу 4 Мистецтво вишивки і ткацтва на Сокальщині, способи її декорування 

розглянемо в межах підрозділу 4. 1 Художні особливості сокальської вишивки. 

 У жіночому поясному одязі найбільшого поширення набули спідниці-

мальованки з вибійчаної тканини. Назва «мальованка» для означення спідниці з 

олійної вибійки була поширена по цілій території Західної України [55, с. 71]. 

 Від середини ХVIII ст. виробництво олійної вибійки було перенесено з 

міст у містечка і села, головними причинами чого були тогочасний занепад 

міських ремесел під впливом складних суспільно-політичних обставин та 

наповнення міського ринку фабричними вибійками. Жителі містечок і сіл 

стають основними споживачами олійної вибійки до середини XX ст. [55, с.46]. 

 Мальованками називали і саму тканину, декоровану вибійкою, і готовий 

виріб. При пошитті спідниці три пілки укладали у вузькі складки, а четверту, 

яка була спереду, залишали прямою без складок. 

 Виготовляли вибійчану тканину мандрівні малярі-вибійники. З 

мальованок переважно шили жіночі спідниці та чоловічі штани. У окремих 

селах (Угринів, Бишів) усі жінки носили спідниці-мальованки як щоденний 

одяг; у Боб’ятині — тільки старші, а у Вербіжі в мальованки одягалися лише 

найменш заможні. Прості орнаментальні мотиви (крапки, квадратики, 

кривульки), вкладені у вузькі вертикальні ряди, були розташовані по всій 

площині полотна. Низ спідниці завершувала «басманка» — широка смуга з 

іншим орнаментом, який зазвичай утворювався зі скісно укладених на чорному 

тлі галузок смеречок, які, у свою чергу, творили форми трикутників, що 

повторювалися по всій ширині (Іл.3.2.38, 3.2.39). 

 Вибійка була дуже поширеним способом декорування тканин, які 

виготовляли із лляного або конопляного полотна. Візерунки на полотні 

утримували монохромні (Іл. 3.2.40). Робилося це так: орнамент спочатку 

вирізали на дошці, потім його покривали тонким шаром олійної, спеціально 

приготовленої фарби, а дошку щільно притискали до полотна. Ніби нехитра, ця 

робота вимагала великої акуратності, зосередженості, спокою, щоби домогтися 
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точності рухів самого майстра, щоби забезпечити чітке відтворення кожного 

елемента зображення та «живу» ритміку твору — оздобленого полотна. 

 Найдавніші спідниці — хвартухи, декоровані барвистими вертикальними 

смугами, набули поширення на теренах не лише Сокальщини, а й на сусідніх 

землях Холмщини (Томашів, Грубешів, тепер Польща). Ткали їх на 

горизонтальних верстатах з лляною пряжею в основі та фарбованою вовняною 

— у пітканні. Шили їх із суцільного сувою полотна, поділеного, але не 

розрізаного, на чотири частини; три з них складали в складки, а перед, який 

мала прикривати запаска, залишали рівним, без складок. Верх спідниці, крім 

фронтальної частини, збирали у поясі в збори, які обшивали полотном. Спереду 

був неглибокий розріз і пришиті торочки для зав’язування. З купованого 

матеріалу шили спеціальні сині пояси, запинали їх на гаплики, щоби прикрити 

торочки. Зборки запрасовували так, щоби вузькі різнокольорові сині, зелені, 

жовті чи червоні смужки-стовпчики укладалися зверху, а широкі червоні, чорні 

або білі смужки-стежки ховались у складках. Хвартухи спочатку мали тільки 

червоні, чорні й білі смуги. З початком XX ст. додалися ще зелені, жовті, сині, 

коричневі. Паси на полотні розподіляли переважно так, щоби широкі 

одноколірні смуги були тлом для вузьких і багатоколірних [172, с. 182]. 

Сокальські спідниці-хвартухи мають прямі аналоги зі смугастими спідницями 

Волині, які називаються «фартухами», та зі спідницями Полісся. 

 Для холоднішої пори шили спідниці-«бурки» з теплішої темно-

коричневої тканини з конопляною основою та вовняним пітканням (з початком 

XX ст. — червоного, оранжевого, сірого кольорів) [172, с. 144]. Передню пілку 

спідниці робили гладкою, три інші — морщили в стійкі вузькі зборочки 

«пліси». По краю була розташована темно-червона або темно-зелена смуга, 

завширшки в долоню, яка припадала на поділ спідниці. 

 Коли з’явилися фабричні матеріали, для спідниць повсякденного 

призначення почали купувати перкаль з дрібним квітковим рапортом, а для 

святкових – шалянову тканину в дрібні квіти чи однотонну кашмірову. Крій був 
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такий самий, як і у вибійчаних спідниць: прикрашали внизу фризом зі стрічок 

чи оксамиток. В. Площанський у своїх дослідженях с. Добрячин зазначає, що 

«у свято одягали спідниці з «крамових» (куплених фабричних) матерій: 

перкальових або вовняних, «гранатового» кольору сукна, долом обшиті 

голубими тасьмами, вишитими у три ряди» [136, с. 2111]. Довжина спідниці 

була до середини литки. 

 Поверх спідниці жінки носили широкий фартушок — запаску. Спершу 

запаски були з двох пілок, полотняні. Оздоблювали їх густою різноколірною 

вишивкою. Орнамент зазвичай був геометричний, укладений у рапортні або 

фризові композиції; інколи комбінували одночасно кілька рапортів. У 

останньому ряду знизу часто відтворювали мотив «китиці». По низу запаску 

викінчували френзлями (Іл. 3.2.41, 3.2.42). 

 Пізніше, коли відбувся перехід на фабричні матеріали, ноші шили «до 

роботи» з перкалю, а «на свято» — яскравіші, з тонкої вовняної тканини. 

Старші жінки носили запаски темних кольорів, а молодші — найчастіше 

червоні. Низ фартушка декорували мереживом, тасьмами. У 30-х роках XX ст. 

запаски почали гаптувати гладдю на темному тлі, створюючи рослинний 

орнамент, основним мотивом якого були великі різнокольорові квіти; низ 

викінчували торочками або мереживом. 

 Чоловіки в літню пору носили штани з грубого конопляного полотна, 

іноді для пошиття використовували вибійчану тканину в крапки й пасочки. 

Кроїли дві ногавиці й зшивали їх угорі, додавши вставку. Штани застібалися 

збоку на ґудзик. «Ногавицями» називали натільні штани. 

 Узимку носили «холошні» — штани, пошиті із «сірачини» (вовняне 

піткання на грубій конопляній основі) або із сукна, витканого з білої, сірої або 

чорної вовни. 

 Інновації в народному вбранні починають з’являтися від початку XIX ст. 

серед городян, а пізніше — у селі. У дівочому одяговому ансамблі з’явилася 

камізелька (корсет, горсет), який пізніше набув широкого розповсюдження в 



88 
 

західних і північних районах Волині та по всій Сокальщині. Шили камізельку з 

темно-синього, чорного купованого сукна або бордового сатину чи оксамиту. 

Про це свідчать записи В. Площанського, зокрема, дослідник пише: «…дівчата 

щойно починають носити темні кашмірові корсети, вишивані і виткані по низу» 

[136, с. 2111]. Камізельку вишивали по полах і довкола клапанів, застібали її на 

гаплики. Основним завданням їх художнього ладу було підкреслювати 

барвистість смугастих спідниць і повздовжньо орнаментованих фартухів. 

Горсет щільно прилягав до стану, підкреслюючи пишність складок спідниці. Зі 

звороту підшивали лляним домотканим полотном, знизу обводили 

заокругленими листками які дістали місцеву назву — «язики» або «баскини» — 

з того самого матеріалу, що й горсет. Кожний язик обшивали барвистим 

крепом, обводили лінією стебнівки. Перед та спинку горсета оздоблювали 

вертикальними лініями або зубцюванням. Для декорування широко 

застосовували вишиття стебнівкою білими або жовтими нитками (Іл. 3.2.43, 

3.2.44). Деякі горсети мали спереду так зване «серце» — виразний графічний 

елемент, виконаний стебнівкою, додатково прикрашений намистинками, 

перлинками, барвистими ґудзиками. Горсет застібали на два гаплики при поясі, 

за який шнурували вузьку стрічку.  

 Одночасно з горсетом побутували камізельки, виконані з тієї ж тканини 

(пізніші були з оксамиту) вільнішого крою та без «язиків»: такі камізельки були 

подовжені та застібалися на гаплики, декорували їх вишивкою гладдю 

квітковим орнаментом (Іл. 3.2.45). 

 Поширені також були безрукавки «шпанцири» з темно-коричневого 

валяного сукна без підкладки. Шпанцир застібався на гаплики або ґудзики, 

щільно облягав талію і міг мати внизу «язики». Оздоблювали його синім 

шнурочком і вишиттям стебнівкою (Іл. 3.2. 6, 3.2.47). 

 Найпоширенішим верхнім жіночим і чоловічим одягом був «кабат», 

пошитий з полотна чи сукна. Полотно використовували лляне, подвійно ткане 

— чиновате або перехресно подвійно ткане — «кожушок». Перед і спину 
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кроїли приталеними; підрізали ззаду по лінії талії та вставляли з боків по 2-3 

вуси. Від стану до пройм рукавів були два дугуваті шви; комір-стійка мав 

вилоги; прикрашали кабат темно-синім шнурком, обводячи ним комір, вилоги, 

рукави, клапани імітованих кишень, стан ззаду. З такого самого шнурка робили 

ґудзики й петельки. Згодом, замість шнурка почали обводити темно-синім або 

чорним оксамитом. Довжина була до стегон, пізніше — почала сягати колін. 

 Кабат жіночий окремими деталями крою і характером прикрас нагадує 

волинський «кусан». Він був коротким, до талії, з «вусами» (вставними 

клинами), зі вшитим рукавом, вузьким коміром-стійкою і відворотами біля 

нього. Перед прикрашали шнурками й вишивкою з кольорових ниток (три 

чотирикутники з обох боків) (Іл. 3.2.48 — 3.2.50). 

 Чоловічий кабат був менш приталений, скромніше прикрашений; сягав до 

середини стегон або й до колін; застібався на мосяжні ґудзики; часом був 

обшитий чорною тасьмою та мав комір, вкритий жовтою юхтовою шкірою (Іл. 

3.2.51). В. Площанський зазначає, що кабати носили всі: жінки і чоловіки, старі 

і молоді. Відрізнялися вони по селах один від одного прикрасами, довжиною. 

Так, на відміну від сусідніх сіл, у с. Добрячин кабат — тільки довгий [136, с. 

2111]. 

 Подібно до кабата була скроєна «чумарка» (чемерка), тільки шили її з 

купованого темно-сірого сукна, а оскільки воно було легке, давали підшивку з 

полотна; сягала вона до колін. Слід зазначити, що чумарка є різновидом 

старовинного польського одягу й очевидно була запозичена сокальчанами. 

 Чоловіча «капота», яку в селах виготовляли з полотна, була довгою, з 

коміром-стійкою і відворотами, перед — цільнокрійний, а ззаду — до восьми 

фалд. Запиналася на сплетені зі шнурка петлі й ґудзики. Комір, відвороти й 

манжети рукавів були багато прикрашені чорним і синім сукном; перед 

орнаментований шнурком у вигляді прямокутників, вишитих декоративним 

швом. Шви на спині капоти — прикрашені вишивкою й смужками сукна, а біля 
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пояса — вишита галузочка з квіткою; розрізи кишень-імітацій оздоблювали 

шнурком (Іл. 3.2.52). 

 «Кацабайка» — коротке верхнє вбрання із сірого домашнього сукна; була 

приталена, сягала нижче пояса. Поли кацабайки не заходили одна на одну, 

застібалися на декоративно скручені зі шнурка ґудзики й петлі. Вилоги коміра, 

клапани імітованих кишень, манжети, шви на спині та поділ прикрашали 

чорним оксамитом і нашивками із чорного вовняного шнурка. Окрім того, 

узорними нашивками з чорного вовняного шнурка обробляли передні поли, 

шви на рукавах і всі деталі, обшиті оксамитом. Найбагатше була орнаментована 

спинка кацабайки. Термін «кацабайка» поширений і в польській мові, позначає 

короткий верхній жіночий одяг (Іл. 3.2.53). 

 Уже згадувану бекешку шили з темно-синього сукна, підбивали сірим або 

білим хутром з коротко пострижених овець; була приталена, комір мала 

широкий виложистий з овечого хутра; застібалася на чорні рогові ґудзики 

петельками з чорної тасьми. Довжиною бекешка була до колін. Вважали її 

доволі коштовним одягом. 

 «Волошка» і «серм’яга» теж були чи не найбільш ефектними різновидами 

верхнього одягу. Волошку виготовляли із сірого доморобного сукна, а серм’ягу 

— для чоловіків з чорного, а для жінок — з білого сукна, декоровану 

вишивкою, обшиту темно-синіми або червоними шнурівками. Вовняну тканину 

ткали на верстатах, не збиваючи густо, пізніше віддавали до млинів на фолюші, 

де відбувалося звалювання, під час якого тканина набувала щільності, міцності 

та ставала товстішою. Їхній крій був приталений, спина відрізана, а низ 

розширений вісьмома «вусами» (клинами). Волошка мала кишені, серм’яга не 

мала; сягали до колін, застібалися металевими ґудзиками. В. Площанський 

називає серм’ягу (серменгу) «одним з найдавніших та найповажніших видів 

одягу» та зазначає, що чоловіки її підв’язують «попругою» (шкіряним 

ременем), жінки — крайкою (вишитим широким поясом) [136, с. 8] (Іл. 3.2.54). 
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 Одним з видів стародавнього верхнього одягу на території Сокальщини 

була «сукмана», яку шили і по інших повітах Львівщини. Про це пише і                         

Я. Головацький [36, с. 54]. Сукмани шили з чорного чи білого сукна, приталені, 

з багатьома фалдами та яскравим червоним коміром-стійкою на чорному тлі 

або обшитим тонкими чорними оксамитовими обвідками, якщо тло було біле. 

Прикрашали шнурками й кольоровою жичкою на грудях, вилогах і кишенях (Іл. 

3.2.55). 

 Поширеним був напіввовняний портяний «сіряк». У основі були грубі 

конопляні нитки — портина, а в пітканні — нефарбована вовна, що загалом 

давало брунатно-сірий відтінок матеріалу. 

 Зимовим одягом для чоловіків і жінок був кожух. Шили його з набіло 

виправленої овечої шкіри. Перед кожуха був рівним, ззаду — відрізаний, і в цей 

розріз вшивали приморщені шкіри; комір круглий виложистий, хутром назовні; 

довжина могла бути різна — до колін або нижче — до щиколоток; спереду міг 

бути прикрашений різнокольоровою жичкою (Іл. 3.2.56). Виробництво кожухів 

як домашній промисел було поширене переважно в містечках, а також у с. 

Войславичі, с. Жабче та ін. 

 Дуже гармонійно та з тонким смаком поєднувалася вишивка з аплікацією 

при оздобленні верхнього плечового одягу — літнього і зимового. Сукману, 

волошку, кабат, кацабайку, свиту прикрашали вишивкою, різнокольоровою 

аплікацією, усе це було закомпоновано з почуттям міри. 

 Софія Чехович в своєму дослідженні подає детальний опис полотняної 

«гуньки-опанчі», пошитої з портини (кожушини), тобто грубої конопляної 

тканини. Вилоги, манжети та кишені декорували аплікацією з темно-синього 

сукна, що вдало контрастувала зі світло-сірим тоном усього виробу. Особливо 

вишукано виглядали скромні та делікатні вишиті елементи. Комір обшивали 

навколо синьою та червоною жичкою, а поверх сукняних манжетів був 

вишитий орнамент у вигляді «кривульки». Перед був прикрашений 

орнаментальною композицією із шести вертикально розташованих квадратиків 
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з перехрестям і чотирма зірками по кутах. Від кишені, закриваючи шов на 

опліччі, тягнулася вигнутою лінією вишивана смужка, яка звужувалася і 

закінчувалася китицею. Зроблена вона була галузковим швом. Поясний шов 

плечей був вкритий темною вишивкою. Посередині розташовані три 

напіврозетки. З бічних розеток вниз спускаються дві смужки, які закінчуються 

китицями. Ґудзики й петлі були зроблені з кольорового вовняного шнура [174, 

с. 67]. 

 Незаможні селяни дуже шанобливо ставились до одягу. Часто в негоду 

для збереження верхнього одягу носили «мандину» з грубого домотканого 

конопляного полотна, широкого крою, із цілим підкроєним рукавом, без коміра 

й кишень і будь-якої оздоби (Іл. 3.2.57). 

 Пояси були неодмінною частиною жіночого й чоловічого одягового 

комплексу. 

 Жіноча крайка завширшки була близько 3 см, а подекуди сягала 5-6 см. 

Молоді жінки носили червоні крайки з чорними або синіми смугами, старші — 

сині або зелені з чорною смугою. Добір кольорів був напрочуд вдалий і 

гармонійно поєднаний з колоритом інших елементів вбрання. Крайки на кінцях 

завершувалися сплетеними тороками, китицями. Зав’язували крайку ззаду або 

спереду, кінці спускали вниз. 

 Чоловіки зазвичай носили шкіряний пояс «попругу», завширшки в 

долоню, що застібався на дві-три пряжки. Також поверх верхнього одягу 

(опанчі, сукмани, кожуха) чоловіки оперізувалися тканими поясами. Пояси 

були однобарвні, сині або червоні, вовняні, шириною до 20 см. Їх обмотували 

три-чотири рази довкола талії, що додавало особливої стрункості силуету. В 

окремих місцевостях, як, наприклад, у Кристинополі (тепер м. Червоноград), 

пояси фарбували в синій колір, а майстрів, які займалися цим виробництвом, 

називали «синярами». 

 Головні убори були неодмінною і завершальною складовою чоловічого і 

жіночого комплексів убрання. Улітку чоловіки носили солом’яні капелюхи. 
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Плели їх надзвичайно майстерно в різних техніках: «у зубці», «вузькою 

стрічкою», «широкою стрічкою», «у луску». Висота голівки й ширина крис 

різні. Парубки обв’язували капелюх червоною гарасівкою і прикрашали 

шпильками чи павичевими перами. Одружені часом обвивали капелюхи 

жовтою, зеленою або синьою стрічкою (Іл. 3.2.58). 

 Узимку носили шапки зі смушку, куповані на ярмарку. У окремих селах 

їх шили із сукна й називали магерками. 

 Дівчата зазвичай ходили з непокритою головою. Зачіска була 

надзвичайно простою. У будні волосся розділяли на проділ і зачісували назад, 

ззаду заплітали косу, в яку вплітали гарусову або шовкову стрічку — «бинду». 

У свята біля коси від коралів по спині пускали декілька (2-3) барвистих стрічок. 

Також заплітали дві коси, викладали їх навколо голови та прикрашали живими 

чи штучними квітами. На голову зав’язували червону стрічку або барвисту 

бавовняну хустинку, складену дуже вузько. Її кінці  зав'язували спереду. 

 Заміжні жінки покривали підстрижене волосся виплетеною із товстих 

лляних ниток сіткою — «чепцем» (білим, зеленим, червоним). Такі чепці 

побутували по селах Бойківщини, Турківського та Старосамбірського району 

Львівської обл. з відмінностями, характерними саме для цієї місцевості [85, с. 

26]. Зверху чепця пов’язували хустку, складену трикутником. У середину 

хустки закладали тверду картонну вставку й тоді складали хустку ще раз вдвоє. 

Голову пов’язували спереду назад, а кінці виводили наперед і зав’язували, 

утворюючи вузол — «чубок». Кінці ховали по боках. Жінки носили 

різнокольорові вовняні та ситцеві хустки, а інколи й з шовку. В зимову пору 

носили хустки з вовни — червоні, темно-сині та різнокольорові. Це залежало 

від віку жінки, від життєвих обставин тощо. На початку XX ст. у моду ввійшли 

так звані турецькі хустки — з характерним турецьким орнаментом. 

 У окремих селах хустки пов’язували на «кимбалку», що тримала волосся, 

яке не заплітали в коси, а навивали на цей обруч. Поверх одягали очіпок, а на 

нього — хустку. Кимбалки носили тільки заміжні жінки. 
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 З прикрас жінки носили намисто — коралі. Залежно від того, наскільки 

була заможною дівчина, настільки й прикраса її була коштовна. Традиційно 

намисто компонували з 4-12 разків коралів, які зав’язували ззаду довгою 

кольоровою стрічкою. Крім цього, носили ще й «силянки», «ґердани» — 

неширокою смужкою набираний на кінську волосину дрібний різнокольоровий 

бісер, укладений в орнаментальні мотиви (основний мотив — дві квітки з 

листками). Традиційне використання чорного бісеру для тла та білі квіти з 

червоною серединкою і жовтим листям творять гармонійну контрастну пару. 

Прикраса виглядає скромно й вишукано. Бідніші дівчата носили скляні дуті 

«пацьорки» (у піст або жалобу — темно-сині) та імітацію коралів з 

причепленими до них срібними монетами й медальками, оскільки справжні 

коралі були надто дорогі на ринку. Також багато жінок мали хрестики на 

стрічці чи ланцюжку (Іл. 3. 2. 59). 

 Чоботи — найпоширеніше взуття. Старші купували вже згадувані 

«угнівці». Молодші замовляли собі чоботи з юхтової шкіри з фалдованими 

халявами та підківками. Узимку взували волинські валянки. Взуття мешканців 

міста суттєво не відрізнялося від взуття селян. У будні жінки носили чобітки 

або черевики, а в святкові — «боксові» (хромові) чоботи з халявами, насувними 

на зап’ятки (вниз, аж до підборів). Від 1930-х років чоботи носили вже 

ненасувні. Також на свята взували черевики з вибитим орнаментом з гострими 

носами та на високих підборах. У процесі дослідження вдалося виявити пару 

жіночих черевиків «румунок», які виготовив у с. Зубкові майстер Лука Костира 

(Іл. 3.2.60). Це доволі рідкісний приклад авторства у загалом анонімній 

народній творчості. 

 

Висновки до розділу 3 

 Дослідження народного вбрання Сокальщини здійснене на матеріалах 

польових обстежень міст, містечок і сіл нинішнього Сокальського району. Іншу 

групу матеріалів становлять твори з музеїв різних рівнів уже згадуваних серед 
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джерельної бази, у тому числі з музеїв порубіжних із Сокальщиною районів у 

Польщі, де представлені комплекси вбрання, що презентують творче 

проникнення традиційних компонентів української та польської культур.  

 Особливу увагу приділено народному строю селян, оскільки саме в 

традиційному вбранні селянства протягом тривалого часу, аж до XX ст., 

збереглися всі складові комплексу, особливості виготовлення і оздоблення, 

способи й правила ношення, знаково-символічне значення компонентів і 

деталей та комплексів за їхнім функціональним призначенням. 

 Компоненти народної ноші Сокальщини, поєднуючись навколо 

центрального елемента — вишитої сорочки, творять багатошаровий комплекс з 

приталеним силуетом, основною рисою якого була гармонія у всьому. У першу 

чергу ноша співвідносилася з фігурою людини, її статтю, віком і соціальним 

статусом. Елементи вбрання композиційно грамотно поєднувалися між собою.  

 Чоловічий стрій був чітко усталеним. Вишита сорочка заакцентована 

вишивкою на грудях та манжетах. Усі інші одягові одиниці були скромніше 

декоровані, чим створили для сорочки своєрідне обрамлення. Верхній одяг 

чоловіків — сукняні брунатно-сірі кабат, сукмана чи серм’яга, світла полотняна 

капота, овечий кожух. Поясний одяг був представлений сірими або чорними, 

іноді білими штанами. Завершували ансамбль головні убори (смушева шапка, 

солом’яний капелюх), крайки, пов’язані поверх верхнього одягу, чоботи. 

 Жіночий стрій відрізнявся більшою різноманітністю складових частин, 

ніж чоловічий, хоча верхній одяг був споріднений і мав однакові назви (кабат, 

волошка, серм’яга, кожух). Сорочка тут грала таку саму роль, як і в чоловічому 

комплексі, однак орнамент і крій — суттєво відрізнялися. Активними 

стилетворчими елементами сорочки були виложисті коміри та розкішно 

оздоблені вишивкою рукави. Сорочку контрастно підкреслювала чорна 

камізелька або горсет. У нижній частині одягова композиція підтримувалася ще 

одним щедро декорованим елементом — запаскою. Поясне вбрання жіночого 

строю передбачало спідницю-хвартух, димку, або мальованку. Головним 
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убором слугувала хустина. Завершувався ансамбль прикрасами та взуттям 

(чоботи або черевики). 

 Найбільш активно була декорована сорочка. Декорування жіночої 

сорочки пройшло значний шлях трансформації мотивів. Найдавніші сорочки 

декоровані вишиттям з геометричним орнаментом, а в пізніші роки – з 

рослинним. Основні вишивальні техніки – хрестик, стебнівка. Вишивкою 

хрестиком і гладдю оздоблювали також камізельки, запаски, рідше – верхній 

одяг, для декорування якого також використовували нашивні елементи з тасьми 

та шнурів (жички), аплікацію. Стабільність вишуканої кольорової, переважно 

ахроматичної гами була продиктована традицією, тонким смаком майстрів і 

особливо тим, що селяни в домашніх умовах використовували природні 

барвники. 

 В умовах порубіжжя мистецького осередку та бездержавності України 

народне вбрання Сокальщини було об’єктом постійного прагнення іноетнічних 

держав до його знищення з метою полонізації, русифікації чи онімечування 

українців. У відповідь воно ставало для сокальчан підґрунтям, а то і зброєю у 

боротьбі за збереження своєї самоідентифікації та ідеї власної державності в 

єдності з усім українським народом. 

 Народне вбрання Сокальщини є цілісним комплексом, який є 

рівноцінним поруч з комплексами вбрання усіх реґіонів України, доповнюючи 

та суттєво збагачуючи його і, що не менш важливо, оберігаючи та утверджуючи 

єдність українського народу протягом тисячолітньої історії нашої держави. 
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 РОЗДІЛ 4 

 МИСТЕЦТВО ВИШИВКИ ТА ТКАЦТВА НА СОКАЛЬЩИНІ 

4.1 Художні особливості сокальської вишивки 

 Вишивка — один з найдавніших, найбільш масових і розвинених видів 

народного мистецтва. Проблема походження, еволюції вишивки на території 

сучасних українських земель складна й багатогранна. Більшість давніх взірців 

збереглися до нашого часу лише завдяки особливому ставленню людей до 

вишитих предметів. Інформацію про найдавніші вишиті сорочки ми можемо 

отримати лише з документів, описів і малюнків. 

 Упродовж віків народна вишивка порубіжних територій ніколи не 

втрачала національного ґрунту, традицій, що виводилися з давньоруської 

культури, хоча зазнавала впливів мистецтва європейських країн. Особливого 

розвитку набула вишивка низзю, або низинкою, різновидна щодо принципів 

технічного виконання та орнаментально-колористичного вирішення. Відомі 

різні її назви: «кругла низь», «дрібненька», «сліпа», «цвіткована», низь «з лиця 

шита» тощо. У середині XIX ст. поширилася класична вишивка низзю – смуги 

висотою до 5-6 см, де ритмічно чергувалися прямокутні площини, зазвичай 

вишиті червоними й чорними нитками. У центрах композицій — тонко 

окреслені складні геометричні фігури: ромби з виступами, гачками, меандрові 

завитки тощо. 

 Названі орнаментальні мотиви, принципи їх фризового та рапортного 

компонування у XIX ст. були широко розповсюджені. Повторювалися вони і в 

XX ст., хоча поступово видозмінювались у бік укрупнення орнаментальних 

форм, до чорної барви вишивок почали додавати жовті, червоні нитки. 

 Описана техніка вишивання поширена по всій території України і 

сокальська різниться від неї лише своїм характерним колоритом і принципами 

компонування на виробах. 

 Вишивкою часто оздоблювали інтер’єрні тканини — рушники, пошивки, 

скатертини. Самі рушники можна поділити на обрядові, декоративні та для 
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щоденного вжитку. Обрядові рушники використовують донині під час весіль, а 

також при зустрічі дорогих гостей. Рушниками прикрашають родинні фото, 

портрети, дзеркала тощо. 

 З приходом зими, саме в часі вечорниць, в селах, та й навіть у містах 

України, дівчата та старше жіноцтво брались до рукоділля. Найпоширенішим і 

найулюбленішим заняттям дівчат і молодиць (а іноді й хлопців) у цей час було 

вишивання. Це було обумовлено не тільки розкішним розмаїттям візерунків, які 

хотілося відшити, але й те, що в такий майстерний спосіб кожна дівчина 

ладнала собі майбутній весільний посаг, тобто придане. Відтак, вишивали 

велику кількість рушників, хусточок, готували весільну сорочку собі та 

нареченому.  

 У вишивальниць були й донині зберігаються безліч «таємниць», 

пов’язаних не лише з технікою вишивання, добором ниток, а й із так званим 

«закриванням» сорочки: цей магічний обряд вивершення, закривання був 

присутній у всіх видах людської діяльності. У будівництві хати кожен етап 

будівництва основних конструкцій теж завершували так званою «квіткою». А 

вишивальниця залишала в потаємному місці свій «замочок» — особливий 

оберіг від чужого ока. Рука вишивальниці, нитка, ведена її рукою, завиває, 

закручує ті промінці енергій, що творять на полотні мережані візерунки. 

 Звичай вишивати рушники на сокальських землях з’явився доволі пізно 

порівняно з іншими територіями України — лише від початку XX ст. під 

впливом тісніших зв’язків зі східними областями.  

 Рушники на Сокальщині вишивали на кінцях, компонуючи геометричний 

орнамент у кілька рядів і завершували декоративно в’язаними тороками або 

мереживом. Зазвичай для розташування смуг орнаменту використовували 

наступний ритм: один-два ряди виконані широким узором різного 

геометричного орнаменту, а між ними — дві або три вузькі смужки (Іл. 4.1.1, — 

4.1.3). Рослинний орнамент з’явився в сокальських рушниках лише в другій 

половині XX ст. 
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 Крім рослинних і геометричних орнаментів, на сокальських, як і на 

рушниках усієї України, часто можна побачити вишиті літери, що завжди 

мають усталене значення. Подаємо далі розшифрування значень. 

 Літера «Ж» означає життя, живіт, живий, животворний; заклик до життя: 

«Живіть!», «Живи!». 

 Літера «В» має одне значення — вірую. 

 Літера «М» — це ім’я Діви Марії. Такі літери часто вишивали у віночках 

з трояндами. Саму Діву Марію інколи називають «трояндою без колючок»: у 

християнській традиції Європи троянда — містичний центр, що є 

універсальним знаком небесної довершеності й Бога; ця квітка нагадує людям 

про райське існування, а її колючки — про гріхопадіння людини. Діва Марія, 

будучи вільною від первородного гріха, зображується у вигляді троянди без 

колючок. Такі рушники, сповнені магічної сили, використовували як обереги 

при важких пологах, безплідності, ними оздоблювали ікони, нерідко 

перев’язували сівалки й сіячів, тому що в Діві Марії бачили не лише 

заступницю стражденних, а й покровительку господарів на землі. 

 Літера «Х» — це Хризма, початкова літера імені Христа. Як і літеру «М», 

хризму оточують кола з квіток і листя.  

 Літера «Т» — Трійця, стверджується потрійним «написанням» літери. 

Оточена ця літера буйною зеленню, квітами й травами, що говорить про 

традиції святкування у нас дня Святої Трійці, коли збирають і святять 

лікувальні трави та прикрашають ними всю хату. За характером цього свята 

неважко зрозуміти, що воно походить з найдавніших дохристиянських часів. 

Церква повністю перейняла його та освятила, не змігши подолати цю прекрасну 

народну традицію, яка не тільки не завмирала, а продовжувала розвиватися і 

активно функціонує і в наш час. Маємо багато прикладів, коли на рушниках 

розташовували вишивані написи на тему визвольної боротьби, відродження 

нації (Іл. 4.1.4). Також інформували, хто виконавець вишиття (Іл. 4.1.5), 

додаючи жартівливі вислови, побажання. 
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 Часто серед орнаментальних мотивів можна зустріти приховане 

зображення тризуба. Він зазвичай стилізований, поєднаний з навколишніми 

елементами (Іл. 4.1.6 — 4. 1.9). Вишивали тризуб і на інтер’єрних, і на одягових 

тканинах. На сорочках його розташовували в тих місцях, що при вдяганні не 

були на видноті, оскільки це було ризиковано, і власник сорочки міг понести 

відповідальність (Іл. 4.1.10 — 4.1.12). 

 Способом вишиття декорували скатертини, серветки, пошивки для 

подушок. На пошивках переважав орнамент у вигляді смуги або гірлянди квітів 

(Іл. 4.1.13, 4.1.14), на скатертинах вишивали обрамлення шириною частини, що 

спадала донизу, геометричним орнаментом, скромно акцентуючи серединку (Іл. 

4.1.15 — 4.1.17). 

 Сокальську вишивку як вид народного мистецтва найяскравіше 

репрезентує жіноча традиційна (рідше — чоловіча) сорочка, яка привертала 

увагу дослідників-етнографів ще від ХІХ століття, коли відбувався активний 

процес колекціонування творів народного мистецтва та формування музейних 

колекцій. Окремі відомості збереглися у рідкісних виданнях, архівах і фондах у 

вигляді рукописів, а також у живописних та графічних роботах. Значні 

матеріальні цінності зберігаються в музейних і приватних колекціях, а також у 

фотоархівах. Власне, уже від другої половини ХІХ ст. музеї поповнюються 

завдяки етнографічним експедиціям у реґіони. У цей період почалося наукове 

опрацювання традиційного українського народного вбрання, у т.ч. сорочок, і 

їхніх численних локальних відмінностей. Щоправда, донині сокальська сорочка 

ніколи не була самостійним об’єктом дослідження, а її описи трапляються лише 

в комплексних характеристиках народного мистецтва західних земель України. 

 Кожен реґіон України, навіть кожне село має свої особливості в 

декоруванні, колористиці й ношенні одягу. Провести чітку межу між цими 

етнографічними районами складно, оскільки еволюційні процеси розвитку 

культури того чи іншого народу завжди передбачають взаємозбагачення через 

взаємовпливи сусідніх культурних традицій. 
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 Зібраний для висвітлення нашої теми фактологічний матеріал охоплює 

понад 80 одиниць жіночих сорочок досліджуваного періоду, що переважно 

зберігаються в музейних фондах, а також перебувають у приватному володінні 

у вигляді колекцій чи поодиноких екземплярів. Для вивчення відбиралися 

зразки з найбільш оригінальним декором.  

 Для вишивок Сокальщини характерні легкі візерунки рукавів жіночих 

сорочок, які справляють враження тонкого мережива. Вони виконані переважно 

чорним кольором поверхневим шиттям — хрестиком, стебнівкою (Іл. 4.1. 18 — 

4.1.20). Проте в окремих селах у виробах цього району поширені густі, без 

пробілів геометричні візерунки, колірна гама насичується жовтим, червоним, 

синім (Іл. 4.1.21 — 4.1.23). Найкраще проявляються у вишитих сорочках 

Сокальщини своєрідність і багатство вміло скомпонованого рослинного 

орнаменту. Рослинні й геометричні орнаменти поєднані в них у безлічі 

варіантів, унаслідок чого створена велика кількість найбільш різноманітних, 

багатих візерунків. 

 Як згадує Броніслав Сокальський [186, с. 252], який на власні очі ще 

бачив ці сорочки, спочатку вишивка в сокальчан була геометричною, дрібного 

рисунку, червоного або чорного кольорів, або й обох разом, інколи з додатком 

жовтого. У ХІХ ст. вишивали переважно манжети й коміри, які було видно з-

під верхнього одягу. Є підстави припускати, що давніше сокальські майстрині 

вишивали геометричні взори. Їхні зразки залишились і до сьогодні, хоча й у 

невеликій кількості; для них характерний дрібний рисунок і невелика 

різноманітність [97, с. 2]. На зламі ХІХ — ХХ століть з’являється квітчастий 

орнамент. Спершу у формі «віночків» — гірлянд, великих букетів різнорідних 

квітів – майже завжди по одному ряду. Взір квітковий, вишитий по обох боках 

шва, віддзеркалений (Іл. 4.1.24). Творили складні композиції з різнорідних 

квітів, колосся, винограду, калини, з пташками чи метеликами. Як стверджують 

знавці, взори ці не мають подібних, хіба дещо у вишивках Чернігівщини. 
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 Знавець українського народного мистецтва Лідія Бурачинська 

характеризує квітчастий орнамент сокальської вишивки як «далекий відгук 

козацького бароко» [166, с. 189], а народознавець Ірина Кашубинська із цього 

приводу зазначає, що «цей відгук не прийшов у Сокальщину, а був сталою 

частиною душі народу, як мистецьке почування, що виявилось у слушний час» 

[70, с. 248]. 

 Рослинні орнаменти відзначаються особливою легкістю композиції та 

малюнку. Характерним для більшості вишивок давнього походження (кінець 

XIX ст.) є чорний колір, який контрастує з білим тлом лляного домотканого 

полотна (Іл. 4.1.25). Згодом спостерігається сполучення кольорів: чорного з 

червоним і золотисто-жовтим (Іл. 4.1.26), а в 1930-х роках у вишивках уже 

переважає багатоколірність (7-10 різних кольорів) (Іл. 4.1.27). Загалом добір 

кольорів у вишивках народних майстрів Сокальського району вказує на високо 

розвинений естетичний смак і розуміння краси майстринь. Сокальські вишивки 

виконані переважно хрестиками на численних нитках полотна, а також 

мереживом, стебнівкою, рідше — пласким гаптом. 

 Збережені в Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького зразки 

народного мистецтва Сокальщини походять від кінця XIX – початку XX 

століть. Тут зберігається жіноча сорочка, вишитла 1906 р. майстриня Ганна 

Томашівська із с. Бишева. Пошита із лляного полотна, з широким відкладним 

коміром, який зв’язується червоною гарасівкою (вовняною стрічкою), ця 

сорочка є типовим зразком сокальської вишивки, її орнаменту й способу його 

компонування. Орнамент сорочки одноколірний, викладений чорною ниткою, 

хрестиком і стебнівкою. Комір вишитий довкола вузьким візерунком, який 

в’ється по кривулі. Закінчення творить два ряди стебнівки. Щільно 

декорований рукав. Вишивка на ньому поєднана з уставкою за допомогою 

вузького мережива, зробленого у вигляді прозорої кривульки. Прикраса 

сформована ніби з двох частин квітчастого мотиву та укладається відповідно на 

уставці й частині рукава. Більші квіти, чергуючись із дрібними китичками, 
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проходять пасмом по всій ширині рукава. Вони становлять одну композиційну 

цілість. Вишитий на уставці орнамент має трохи інший характер. Він 

виразніший, переважають у ньому мотиви великих листків. Уздовж рукава 

розташовані три візерунки: два ближче до уставки, а один – на невеликому 

відступі від манжета — «дуди». Що ближче до низу, візерунки звужуються та 

композиційно легшають. Перший вгорі становить пишну китицю з квіток — 

волошок, маку та пшеничного колосся на злегка хвилястій гілці. Нижчий 

скомпонований з пуп’янків і листочків. Він ніби є доповненням попереднього. 

Ближче до зап’ястя на рукаві вишита вузька смужка з дрібного листя і ягідок. 

Відокремлену частину становить зап’ястя, вишите квітками та викінчене 

обвідкою з клинців, кривуль і стебнівки. 

 На декор рукава спрямована вся творча думка вишивальниці. Вишивка на 

ньому викладена серією горизонтальних візерунчастих смужок, віддалених 

одна від одної гладкими полями білого тла різної ширини. У такому поєднанні 

малюнок правильно й красиво заповнює площину: оздоба сорочки творить одну 

завершену цілість. У цьому своєрідність мистецького таланту вишивальниці Г. 

Томашівської. 

 У зібраних зразках є сорочки, виткані з конопляної пряжі та із лляної. 

Перші були для будня, а другі — на свято. 

 Жіночі сорочки Сокальщини пошиті з домотканого полотна з 

«поликами», «уставками». Полик — це чотирикутний шматок полотна, вшитий 

у плечовій частині. Полики часто є вишиті. Уставка — це вишивка у верхній 

частині рукава, яка з’єднується, примережується до полика. Унизу рукав 

завершується манжетом. Жіночі сорочки були з домотканого полотна з 

уставками і, переважно, виложистим коміром. Сорочки були додільні, тобто 

довгі, а також з поперечним підрізом нижче талії, які називалися сорочка «з 

підточкою». У сорочці з підточкою низ — «підточку» — пришивали з грубшого 

полотна. 
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 Проаналізувавши жіночі сорочки, що вдалося оглянути в музеях та 

приватному володінні, можемо сказати, що вони мають три види комірів: 

невисока стійка, невеликий виложистий комірець, який паралельно поширений 

на всій Сокальщині та найбільш характерним є великий виложистий комір 

«богородиця» не зовсім звичної форми [133, с. 52]. Спереду на шиї він 

викладається, а ззаду опущений нижче, але не круглий, а зрізаний рівно, як у 

матроській формі, або має форму трикутника. У народі побутувала думка, що 

розмір коміра свідчив про посаг нареченої, — чим більший був комір, тим 

багатша була дівчина, адже не всі жінки були спроможні витрачати полотно на 

таку додаткову розкіш [97, с. 5]. Береги коміра декорували вузькою смугою 

геометричного чи рослинного орнаменту. Після 1925 р. молоді дівчата не 

носили таких комірів, лише старші жінки. Окрім того, зустрічаються ще 

сорочки без комірів, а лише з квадратним зрізом. 

 Щодо характеру технік вишиття, тут набуває більшого поширення 

вишивка хрестиком. Завдяки простоті й доступності ця техніка була легкою для 

виконання і перезнімання узорів, надавала широкі можливості для колірного 

розроблення площини орнаментальних мотивів, насамперед у червоно-чорній 

гамі. Техніка вишивання хрестиком повсюдно витісняє давні традиційні засоби 

шитва, сталу колористичну гаму та орнаменти, типові для кожного 

етнографічного реґіону [80, с. 35]. 

 У жіночих сорочках робили розріз-пазуху спереду, збоку, а переважно —

посередині. Пазуха в жіночих сорочках досить велика, може бути не вишита, а 

може бути й вишита. Цю вишивку на грудях спереду називають манишкою. 

Найчастіше у сорочках вишиті комір, манишка, полики, уставки, рукави.  

 Традиційно вишивані візерунки не переносилися механічно, як зараз, із 

чужих зразків. Кожна вишивальниця досконало володіла «мовою» 

орнаментального письма, відчувала енергетику кольорів, поєднувала їх зі 

своїми почуттями та помислами в єдине мереживо, що мало стати оберегом і 

для самої себе, і для чоловіка чи для дитини. 
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 Саме після найбільш спустошливих набігів татарських орд, а це було на 

початку XVIІ ст., які залишали по собі лише згарища й руїни, у тяжкому смутку 

жінки цього краю поклялися носити лише чорну вишивку на білих сорочках. 

Чи це легенда, чи переказ, але традиційна сорочка Сокальщини — вишивка 

чорним по білому. Така сама легенда поширена і на Західному Поділлі. 

 Вишивальне мистецтво, майже нічого не втрачаючи із своїх надбань, 

поступово нагромаджувало орнаментальне багатство. В орнаменті переважали 

геометричні елементи — ромби або геометризовані квіти-розетки. у деяких 

селах сорочки вишивали чорними й червоними нитками, з переважанням 

орнаменту рослинного характеру.  

 Кожне село Сокальщини могло б надати фраґменти оригінальних зразків 

вишивок. Час їх вишивання — кінець ХІХ — початок ХХ століття, а також є і 

пізніші. Вони — зразкові еталони-символи цього, поки що маловідомого 

вишивального осередку Львівщини. Їх аналіз дає можливість охарактеризувати 

орнаментально-композиційну систему вишивок, простежити перехід від 

геометричних до геометризовано-рослинних, квітково-галузкових узорів, 

побачити варіанти їх вдалого взаємопоєднання. 

 Птахи в українців завжди були священними, самі боги перетворювались 

на птиць, тому люди поклонялися їм. Саме птахів зображали на весільних 

сорочках молодої пари (Іл. 4.1.28). Барвінок — символ вічного життя. Ромбічні 

узори були символом родючості. Ромб із крапкою посередині — символ 

засіяного поля. Круг, розетка — зображення Сонця. Казковими візерунками 

прикрашали сорочки, підтички, очіпки — прагнули до краси, до самобутності. 

 Вишивана сорочка — символ здоров’я, краси, щасливої долі, родової 

пам’яті, любові, святості, оберіг. Народ ставився до вишиванок як до святині. 

Вони ревно зберігалися і передавалися з покоління в покоління, з роду в рід як 

родинні реліквії. Вишивка на грудях захищає душу людини від руйнування та 

занепаду. Як правило, ці українські обереги пройшли через віки й нині 

символізують чистоту почуттів, глибину безмежної любові. 
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 Узагалі, сорочки, що побутували в Сокальському районі наприкінці ХІХ 

— на початку ХХ ст., орнаментовані рослинними, геометричними й рослинно-

геометричними візерунками (чорно-біла, червона-бордова-синя-жовта, бордова-

чорна-синя —основні кольорові гами). Такою самою є і орнаментика рушників: 

рідкісні елементи архаїки і панування руж (троянд). Це явище є елементом 

загального процесу зниження семіотичного статусу речей, що саме й 

уможливлює використання таких мотивів. 

 Орнамент мав уже здебільшого декоративне значення, його мотиви 

втратили глибинне прочитання. Використання саме таких мотивів знижує 

значення цих речей як фактів народного мистецтва (втрачання самобутності), 

але вони повною мірою зберігають своє значення як факти етнографічні 

(свідчення об’єктивного процесу модернізації суспільства). В орнаменті 

переважали геометризовані квіти — розетки. 

 У окремих селах (Боб’ятин, Перетоки, Перев’ятичі ) сорочки трапляються 

з багатоколірною вишивкою, в інших — вишиті червоною заполоччю технікою 

низинки (с. Княже), ще в інших — червоно-чорне вишиття рослинним 

орнаментом, або геометризованим, стилізованим, або реалістичним (с. 

Ільковичі). Тут дуже малий відсоток геометричного декору. В основі 

композицій хвилясті гілочки, китиці квітів, маки, лілії, листочки винограду, 

виноград. 

 Також у деяких селах були розповсюджені сорочки, вишиті червоними і 

чорними нитками з переважанням орнаменту рослинного характеру: рожа серед 

дубового листя, волошки (с. Стенятин); стилізоване дубове листя, грона ягід 

калини або винограду, кривуляста гілка з листочками конюшини (с. Поториця); 

багатопелюсткові квітки, восьмипелюсткові, симетрично укладені чорні й 

червоні розетки-зірки (с. Скоморохи); троянди (Сокаль); лілії (с. Угринів). 

 Рідкісним мотивом у вишитті сокальської сорочки є буквені позначення. 

Той факт, що на видимих місцях вишивали ініціали власника, означав, що 

сорочка була іменною і її могла носити лише конкретна людина, для якої вона 
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була створена. На одній з досліджених сорочок виконані хрестиком літери «Л» 

і «П» розташовані симетрично по обох боках манишки. Існує достовірна 

інформація, що власником цієї сорочки був Лука Пасіка із с. Перев’ятичі (Іл. 

4.1.29). На сорочці Марії Хрущ зі с. Скоморохи букви «М» і «Х» (техніка — 

хрестик) закомпоновані спереду біля основи коміру так, що їх частково мало би 

приховувати намисто (Іл. 4.1.30). Окрім інформативної, вишиті літери несуть 

ще й декоративну функцію, оскільки є стилізованими в дусі загального 

орнаменту сорочки. 

 Вишиття виконували техніками хрестик (майже на всій території), іноді 

гладь за ниткою – штампування (с. Спасів) та низ (с. Ільковичі).  

 Сорочки із чорним геометричним малюнком із часом продовжують 

носити вже лише літні жінки, а молодиці полюбляли вишиті здебільшого 

червоним. Густо вишиті сорочки були святковими, а в будень одягали сорочки, 

вишиті хрестиком лише на поликах і погрудках.  

 Після Першої світової війни в сокальський взір вводять ширшу гаму 

кольорів. Поряд з темно-червоним, зеленим, фіолетовим бачимо кольори 

національної символіки. Цими кольорами вишивали і краватки, і пояси, робили 

ґердани. За ці національні взори, коли знайдено в когось у час вивозу українців 

у 1946-1948 рр., суворо карали, тому багато жінок, щоби не нищити всього, у 

поспіху випорювали частину вишиття. Випороті невеликі фрагменти легше 

було сховати при вимушених переїздах з рідних місць. Ці декоративні клаптики 

свято берегли, вважаючи їх певними символами. Саме в такому вигляді була 

представлена частина вишивок на виставці в Історико-краєзнавчому музеї 

«Сокальщина» 2016 р. (Іл. 4.1.31), організаторами якої стали Суспільно-

культурне товариство «Холмщина», Союз Українок Сокальщини та Історико-

краєзнавчий музей «Сокальщина». 

 Сьогодні важко говорити про архетипи колористики, бо в минулому 

столітті для українського орнаментального мистецтва були часи еклектичного 
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руйнування архетипів. Усе ж гармонія вишивки — це завжди відображення 

внутрішнього світу вишивальниці.  

 Значний об’єм цінного матеріалу автор дослідження віднайшла в 

сільських кімнатах-музеях при установах «Народний дім» у селах Лучиці, 

Войславичі, Скоморохи, Бояничі, Перев’ятичі, Опільсько, Конотопи, Тартаків, 

Боб’ятин, Волиця. Відзняті за час експедицій фотографії увійшли до 

ілюстративного матеріалу нашої роботи.  

 Зазвичай згадані колекції формуються завдяки ініціативі працівників 

«народного дому». На жаль, найчастіше речі акумулюються стихійно, без 

фіксування відомостей про дату створення, історію, власника, майстра; відсутні 

описові характеристики.  

 Зібрані колекції зразків автентичних сорочок Сокальщини, що 

вирізняються елементами крою, колористикою, композиційним розташуванням 

елементів вишивки, орнаментикою, спонукали до збереження вишивки як виду 

народного мистецтва. Адже збирати, поки ще є, давні зразки найтиповіших 

вишивок з окремих сіл Сокальщини, одного з мистецьких осередків нашої 

України, — актуальна та вкрай необхідна справа. Пошукова робота збирача 

зразків-фрагментів вишивки Сокальщини поки що аматорська, але ця копітка 

робота потрібна. Взірці необхідно класифікувати, згрупувати за місцем 

виконання і походження, скомплектувати у відповідні альбоми.  

 Аналіз фактологічного матеріалу дає можливість охарактеризувати 

орнаментально-композиційну систему вишивок, простежити процеси 

виконання геометричних, геометрично-рослинних і квітково-галузкових узорів, 

спостерігати певні варіанти їхнього взаємопоєднання.  

 Хочеться виокремити цінність цих фрагментів вишивок, які вирізняються 

високою технічною, графічною і орнаментальною культурою виконання. 

Вражає вишуканість кольорової гами: вишивки одно-, дво- і багатоколірні.  

 Отже, дослідження вишитих сорочок Сокальщини дає можливість 

стверджувати, що цей район виділяється локальними художніми виражальними 
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засобами. Це оригінальне, варте уваги явище в мистецтві вишивки українського 

народу – життєдайне джерело для творчості сучасних майстрів.  

 Софія Чехович у своїй статті подає низку імен вишивальниць, що здобули 

славу видатних талановитих майстринь Сокальщини. У с. Ільковичі були відомі 

своїми роботами Марія Маковська і Марія Ковалько, у с. Довжнів — Марія 

Піндюк, Параска Пінковська, Ксеня Костюк, у с. Стенятині — Катерина 

Шамборовська та Параскева Яценюк. Їхні унікальні вишивки експонувалися на 

виставці «Показ льону, конопель і вовни», влаштованій 1934 року в Сокалі. 

Згодом славилися вишивальниці й ткалі Ганна Седолус із с. Ромош, Емілія 

Ворона із с. Комарова, Марія Олійник та Катерина Дяків із с. Тетевчиці, 

Катерина Баран з с. Сушно [174, с. 70]. 

 Орнамент у тканинах і вишивках Сокальщини має своєрідні стильові 

особливості. У тканинах він характерний ритмічним смугастим укладом 

елементів, який творить свій, місцевий варіант. Вишивані геометричні 

прикраси часто побудовані на основі скісного квадрата. Вони мають народні 

назви «калиточка», «клинки в клинках» і інші. У вишивках є також і 

геометризовані рослинні форми — «сосонка», «ягідка» та інші. При поєднанні 

геометричних елементів з рослинними — перші розташовані в середині 

малюнку, а другі — з боків. У рослинних візерунках переважає місцева флора, 

квіти та листя троянди, лілеї, різні ягідки тощо. 

 Рослинні орнаменти відзначаються особливою легкістю композиції та 

малюнку. Характерним для більшості вишивок давнього походження (кінець 

XIX ст.) є чорний колір, який на білому тлі лляного доморобного полотна 

читається особливо виразно й не дозволяє довільно тлумачити цей своєрідно 

написаний текст. Згодом (у XX ст.) спостерігається сполучення кольорів: 

чорного з червоним і золотисто-жовтим, а в 1930-х роках у вишивках уже 

переважає багатоколірність (7-10 різних кольорів). Загалом добір кольорів у 

вишивках народних майстрів Сокальського району вказує на їхній високо 

розвинений естетичний смак і розуміння краси. 
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 Орнамент сокальської вишивки як джерело творчих інспірацій 

використовували художники Львівської швейної фабрики ім. Лесі Українки при 

декоруванні жіночих блузок і чоловічих сорочок. Широкі можливості 

промислового виробництва та ставлення до вишивки як до декору без 

врахування її генетики призвели до того, що цією вишивкою почали 

оздоблювати також портьєри на двері, фіранки для вікон, наволочки для 

подушок, декоративні серветки. 

 Сучасні українські дизайнери також усе частіше звертаються до вишивки 

Сокальщини, оскільки її орнаментальні мотиви ще не зазнали значного 

поширення, але є неодмінною частиною культурної спадщини нашого народу.  

 

4.2 Ткацтво та килимарство Сокальщини XIX — XX ст.: розвиток в умовах 

етнокультурного порубіжжя та художні особливості 

 Ткацтво завжди було однією з найважливіших складових матеріальної 

культури по всій етнічній території України. Воно існувало на українських 

землях ще з доісторичних часів і належить до найпоширеніших видів ремесла 

та народного мистецтва. Про давнє походження цього виду господарської 

діяльності свідчать віднайдені зразки архаїчного приладдя (прядки, верстати, 

кросна та ін.), а також давня термінологія, що має багато спільного з 

термінологією найближчих українцям сусідніх народів — поляків, сербів, 

хорватів, македонців, західних слов’ян. 

 Потреба людини у тканинах для виготовлення вбрання, оздоблення житла 

та господарських потреб зумовила масове виготовлення їх у домашніх умовах 

власноруч, допоки не з’явилася можливість придбання фабричних виробів. 

Ткацтво еволюціонувало одночасно з усім загальним прогресом матеріальної і 

духовної культури етносу, його соціально-економічним розвитком.  

 Незважаючи на несприятливі умови, у Сокалі здавен розвивалися 

домашні й кустарні промисли. Ткацький промисел посідав одне з 

найважливіших місць у економіці України від часів Давньоруської держави, і в 
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подальші історичні періоди ткані вироби були предметом постійного експорту. 

Наприклад, зафіксовано факт, що впродовж кількох століть з Галичини тканини 

активно вивозили до Вроцлава та Ґданська [136, с. 11]. На зовнішньому ринку 

мали попит українські коштовні одягові тканини, золототкані макати. Іноземні 

купці називали їх «руськими тканинами».  

 До початку ХХ століття ткацтво по всій території України було фактично 

найпоширенішим домашнім ремеслом, яке чи не на сто відсотків забезпечувало 

потреби в домашньому текстилі мешканців села і — значною мірою — міста. 

 Ще з моменту появи надлишку під час виробництва окреслилася 

тенденція до появи в ткацькому ремеслі двох гілок: домашній промисел, 

переважно по селах, де полотно виготовляли для домашнього вжитку й лише 

невелику його частину продавали на ярмарках чи на базарі; та спеціалізований, 

також домашній, але всі члени родини ставали ткачами й виготовляли тканину 

на збут, торгували своїм товаром на ринках Кристинополя, Сокаля, Белза, 

Великих Мостів і навіть Львова. Інколи здавали її оптом євреям для майбутньої 

реалізації. Звичайно, це свідчило про високу якість товару [118, с. 7]. 

 Та вже від XVII—XVIII ст. починається мануфактурне виготовлення 

шовкових і золототканих матеріалів у багатьох містах Галичини, Волині, 

Поділля [158, с. 32]. А в Сокалі від 1585 р. діяв ткацький цех, у XVII — ХVIII 

століттях працювала суконна мануфактура. Тоді ж у місті виробляли різні 

шовкові тканини. Таке виробництво мало товарний характер, орієнтувалося на 

широкий ринок і смаки покупців і замовників. 

 1897 року фабрикант Яворський заснував у Сокалі прядильно-ткацьку 

фабрику, яку за часів СРСР було названо артіллю «Прикордонник». Це 

підприємство проіснувало до 1960 р. і випускало пряжу, трикотаж, килими, 

шарфи та інші вироби. 

 Після Першої світової війни на Сокальщині, як і по багатьох містах та 

селах Галичини за ініціативою громадських організацій «Рідна школа» і «Союз 

українок було організовано фахові курси з чітко вираженою спрямованістю на 
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розвиток народних промислів, серед яких були і ткацькі — у с. Поториці, 

с.Комареві та м. Белзі [176, с. 95]. 

 Ткацький верстат, що використовувався на Сокальщині, був стандартної 

для усіх українських земель конструкції. Професор Ф. Вовк припускав, що 

відносно вдосконалений ткацький верстат прийшов на ці терени з Німеччини 

через Польщу [27, с. 68].  

 У сокальських селах ще донедавна користувалися верстатом 

вертикального типу, який вважається первісним ткацьким знаряддям, основна 

конструктивна частина якого — вертикально встановлена рама. На них ткали 

пояси, рядна, рогожі, килими тощо. Нам не вдалося виявити такі верстати в 

робочому стані, проте в Сокалі було віднайдено один взірець, що зазнав 

значних пошкоджень і не працював. На його металевій рамі, висотою 150 см та 

завширшки 120 см, кріпилися залишки виготовлених з конопляного шнура 

галев. Судячи з робочої ширини та міцності рами, на ньому ткали вироби 

великого розміру (килими, доріжки). 

 Матеріалом для ткацтва з прадавніх часів були волокна льону, коноплі, а 

також вовна. Місцевої сировини для ткацького промислу було вдосталь. Значні 

ділянки землі по селах засівали коноплями, льоном, тримали чимало овець, які 

давали високоякісні шкіру й руно. Про відносно високий рівень розвитку 

вівчарства свідчить той факт, що без кожухів на Сокальщині не обходився 

ніхто.  

 Для створення одягу та аксесуарів селяни використовували переважно 

сировину власного виробництва. Сукна ткали білого, чорного та сірого 

кольорів. Сукно, виготовлене з овечої вовни з домішками прядива, називали 

«сіряком»; полотно грубе, конопляне, з фрагментами скуйовдженого прядива 

отримало назву «портовина» або «портина» [118, с. 8]. Виготовляли портини 

найбільше в селах Боб’ятин, Бишів, Ільковичі, Стенятин, Глухів, Городиловичі 

та інших. 
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 Полотно для пошиття сорочок ткали з конопляної чи лляної пряжі. 

Товстіша, цупкіша тканина використовувалася для повсякденного одягу, а для 

святкового вбрання полотно мало бути тонше, світліше (зазвичай лляне). Лляні 

полотна ткали двох видів: тонші та грубші. Товсте, подвійно ткане полотно 

називали «кожушок», а тонше — «підкожушок».  

 Пояси були обов’язковою складовою частиною жіночого і чоловічого 

одягу. Жіночі вовняні пояси — крайки, шириною в 5 — 6 см, — виробляли на 

домашніх верстатиках; прикрашали їх смугастим орнаментом (Іл. 4.2.1). Зразки 

цих виробів досить широко представлені в збірках Національного музею у 

Львові ім. А. Шептицького. Слід відзначити їхній гармонійний і багатий 

колорит. Для підсилення ефектності аксесуару майстрині використовували 

контрастні пари кольорів (найчастіше червоний і зелений). Сплетені тороки 

крайок, як правило, закінчувалися китицями (Іл. 4.2.2, 4.2.3). 

 Чоловічі пояси були однобарвні, виткані з червоної або синьої жички — 

грубої вовни, шириною до 20 см і настільки довгі, що ними оперізувалися три-

чотири рази довкола талії (Іл. 4.2.4). Носили їх поверх верхнього одягу (опанчі, 

сукмани, кожуха). У збірках НМЛ досить широко представлені крайки із сіл 

Пархач, Прусинів, Боб’ятин, Глухів та ін. Вважалося, що саме тутешні вироби 

були серед найкращих. Звідси пояси розходилися далеко по околицях. 

 Самостійною типологічною групою тканих виробів є інтер’єрні тканини, 

призначені для утеплення і оздоблення житла. Традиційно важливим і доволі 

поширеним видом народного ткацтва на Сокальщині було килимарство. 

Килими здавна широко використовувались і при князівських та шляхетських 

дворах, і в найвіддаленіших населених пунктах — для утеплення і оздоблення 

житла, використовувались в обрядах і ритуалах. Килими були обов’язковою 

частиною посагу, ними сплачували данину, виготовляли їх на продаж.  

 У етнографічному дослідженні о. Я. Петрухи та І. Бриля «Себечів у 

розповідях та спогадах» [133] виявлено опис весільного обряду, де зазначено, 

що посаг нареченої клали в розписану скриню, накриту тканим килимом ручної 
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роботи, який міг бути виготовлений із «жички» (вовняні нитки) або з «лучки» 

(бавовняні, які з’явилися значно пізніше) та оздоблений смугастим орнаментом 

з чергуванням чорних, червоних, синіх, жовтих і зелених смуг різних за 

шириною. Килими зшивали з двох «пілок» (частин) до двох метрів завдовжки 

[133, с.58]. 

 Виробництвом килимів славилися і саме місто Сокаль, і навколишні села 

— Гатовичі, Городиловичі, Жабче, Стенятин, Бишів, Комарів та інші [174, с. 

65]. 

 Сировиною для виготовлення килимів здавна були вовна, льон та 

коноплі. Зазвичай килими були безворсові, з конопляною пряжею в основі та 

вовняним пітканням. 

 На увагу дослідників заслуговують так звані «панські» килими, які 

виготовлялися в основному на замовлення заможних клієнтів, переважно з 

польської шляхти. За словами М. Селівачова, «тут присутній видимий вплив 

західноєвропейського гобелена, з його міфологічними, символічними 

фігуративними композиціями. Вони займають центральне поле або й усю 

площу килима, виконаного місцевими майстрами, про що свідчить наївний 

характер образів дам і кавалерів, грацій, лебедів і левів з роззявленими 

пащами» [154, с. 31]. 

 Килими ж з геометричним орнаментом, що побутували переважно серед 

нижчих верств суспільства та сільського населення, виказують свою 

спорідненість в іконографії та стилістиці з килимами з інших українських 

земель [154, с. 31]. 

 На Сокальщині побутували і великі килими «рядна» і вузькі довгі 

килимові доріжки-хідники. У порівнянні з іншими тканими виробами в Україні, 

зокрема і в межах західного реґіону, хідники не мали глибокої традиції 

застосування в побуті. У давнину долівку з глини переважно не застеляли 

тканинами. Лише з появою дерев’яної підлоги заможніші господарі часом у 

св’яткові дні застеляли її старими вживаними веретами, «покрівцями», 
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ряднами, «постілками» і навіть ліжниками. Орієнтовно з перших десятиліть XX 

ст. і, насамперед, у післявоєнні 1950 — 1960-ті рр. хідники набувають 

широкого застосування в побуті, особливо під час свят чи урочистих родинних 

подій. Відтак починають спеціально ткати вузькі доріжки-хідники для 

застеляння підлоги, лав та ін. Значно рідше для декорування інтер’єрів хат 

ткали настінні килимці. 

 В альбомі «Квітуче народне мистецтво» (1964 р.) [100, с. 16] подано опис 

типового композиційного та колористичного вирішення сокальських 

безворсових килимів (ряден) (Іл. 4.2.5, 4.2.6). Рядна оздоблювали смугастим 

орнаментом. Для українських декоративних тканин характерна 

підпорядкованість одному кольору. На Сокальщині таким кольором є чорний, 

він заспокоює барвисту гаму тканини. На тлі, що здебільшого й було чорним 

або зеленим, розташовувалися комплекси смуг у гарячому жовтому, червоному, 

синьому, зеленому та білому кольорах (Іл. 4.2.7, 4.2.8). Загалом гама була не 

надто широкою. У тексті зазначено, що існувала тенденція до віддалення смуг 

чи їх груп одна від одної порівняно з давнішими зразками. У композиціях 

важлива роль належала не тільки фрагментам з орнаментальною напругою, а й 

вільному тлу між ними. Подібно цезурам у музиці, за їх допомогою формується 

особливий ритм тканого виробу [154, с. 33]. Від 1930-х років техніка виконання 

ускладнилася, візерунки килимів (красних ряден) творилися з фризових 

композицій з широких і вузьких смужок, викладених дрібними квадратами та 

прямокутниками (Іл. 4.2.9), а також зубчиками й фігурами, які нагадували 

княжі знамена Київської Русі [133, с. 59].  

 Орнамент, що виконувався технікою перебору, у 60-х роках став ще 

різноманітнішим (Іл. 4.2.10). Сама техніка човникового чи перебірного ткання 

геометризувала візерунок і забезпечувала структурну та стилістичну цілісність 

орнаментованого поля. 

 Дещо відмінним є тлумачення поняття «рядна» у праці С. Чехович [174, с. 

68]. Авторка зазначила, що рядна (ряднини) виготовляли з конопляного 
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полотна, оздоблювали тканими червоними смужками, а іноді вишивали 

коричневими або синіми нитками. Такими ряднами покривали постелі, вози, 

вживали їх і для прикриття від дощу.  

 У народному килимарстві Сокальщини, як і по всій Галичині, 

характерним є переважання геометричного орнаменту. Тут яскраво відчутні 

східні впливи. Можливо, лінійно-геометричний орнамент прийшов з 

Балканського півострова через Європу. Визначальною рисою килимів є їхній 

зважений композиційний (переважно симетричний) уклад і дуже 

згармонізований колорит. Багато орнаментальних мотивів споріднені з 

вишивковими та писанковими. Рослинні орнаменти східного походження часто 

інтерпретувалися українськими килимарями у різних регіонах на свій лад. Це 

наслідок спостереження навколишньої флори, яка буйно розквітала у 

стилізованих формах на виробах. Серед геометричних форм зустрічаємо 

переважно мотиви «грабельки», ламана лінія, ромби, спіралі та зірки.  

 Надзвичайно вдалими за композицією і колоритом вважалися килими 

майстра Петра Мандюка із с. Сушно, який походив з династії ткачів, а в своїх 

композиціях на килимах застосовував усталені здавна декоративні прийоми. 

Ольга Коротко та Ганна Ройко з с. Комарів також продовжували давні ткацькі 

традиції. Килими їхньої роботи відзначаються високою майстерністю, на що 

звернув увагу Ф. Вовк [27, с. 67]. 

 Смугастим орнаментом також прикрашали настільники та рушники. 

Загалом для західноукраїнських земель декоративні рушники в XIX cт. не були 

характерними, за винятком переважно православних Волині, Буковини та 

Закарпаття [154, с. 33]. Якщо для центру й сходу України рушники — 

споконвічна оздоба хатнього інтер’єру, то у Галичині вони входять у широкий 

ужиток тільки «під кінець першої чверті XX ст. під впливом культурних 

зв’язків із східними областями України» [158, с. 82]. Однакчерез те, що 

Сокальщина по суті є перехідною зоною між Галичиною та Волинню, то цілком 

природньо, що має чимало спілього з Волинськими землями у народному 
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мистецтві. Тому закономірно, що рушник тут з’явився значно раніше, ніж на 

інших галицьких територіях. 

 Від середини XIX століття ткацьке виробництво почало занепадати. 

Федір Вовк таку тенденцію вважав ознакою штучно викликаного занепаду 

української промисловості [27, с. 68]. Серед молоді все частіше входили в 

ужиток куплені тканини «цайги». З одного боку, це вказувало на певну 

заможність селян, а з іншого — витіснялися народні промисли, зокрема 

ткацтво, фабричним виробництвом. Хоча, як наголошував В. Площанський, 

домоткане полотно все ще високо цінувалось [136, с. 2112].  

 На зміну природним барвникам, які давали в будь-якому поєднанні 

м’який гармонійний ефект, приходять різкі тони анілінових фарб, і це 

змушувало майстрів розв’язувати проблему колориту, щоб уникнути грубої 

строкатості [154, с. 37]. У ХХ столітті народні тканини майже повністю 

витісняються промисловими.  

 На заході України через історичні обставини народне ткацтво збереглося 

значно довше, ніж на решті території. Органічний розвиток було перервано 

переслідуваннями приватного виробництва більшовицькою владою, яка діяла 

по-варварськи: знищували хатні верстати, у населення відбирали можливість 

забезпечувати себе ткацькою сировиною. Ткацтво перестало бути загальним 

домашнім промислом, яким здавна займались чи не в кожній хаті. 

 Із часом не лише в дрібних мануфактурах, а й у домашньому ткацтві все 

більше почала поширюватися фабрична пряжа, у народне ткацтво увійшли нові 

види текстильної сировини: бавовняна пряжа, натуральний шовк і металеві 

нитки (сухозліть) [158, с. 32]. Особливу популярність здобули нитки «ірис». 

 Саме з «ірису» в с. Лучиці майстриня Ірина Маковська виткала в 60-х 

роках рядна, що слугували для покриття ліжок, лав. Вироби декоровані 

смугастим орнаментом із чергуванням однотонних і оздоблених мотивами 

винограду смуг різної ширини. Тло ряден темно-бордового кольору творить 

контрастну гармонію зі світло-зеленими смугами (Іл. 4.2.11, 4.2.12). У с. Лучиці 
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також працював відомий ткач Степан Слюсар. Його рядна теж смугасті, досить 

спокійні в кольорах [174, с. 70]. 

 На Сокальщині тепер народне ткацтво починає відроджуватись. Існує 

група професійних ткачів, які займаються художнім ткацтвом, дають хороші 

взірці різних тканин. Зокрема, успішно працює сім’я Баштиків із с. Скоморохи. 

У своїх ряднах Павло Баштик використовує широку, але напрочуд гармонійну 

кольорову гаму. За основу майстер бере геометризований ланцюжок, який по-

різному повторюється в кожній окремій орнаментальній композиції. Рядно 

довжиною два метри, шириною — півтора, має шість різних за кольором і 

формою орнаментальних смуг, які розташовані по обох боках поздовжньої осі 

тканини. 

 Через фізичні якості тканини до нашого часу дійшло не так багато взірців 

давніх тканих виробів. Значна їх частина постраждала через активне 

використання чи нешанобливе до них ставлення. Дуже часто люди самі 

знищують цінні зразки, не розуміючи їхнього значення для збереження 

народної спадщини, вважаючи застарілими й недоречними для свого побуту. 

Тому поодинокі взірці, що залишилися в музейних фондах чи перебувають у 

приватному володінні, мають особливу цінність. 

 

Висновки до розділу 4 

 Сокальське народне ткацтво та вишивка є неодмінними складовими 

усього комплексу української народної мистецької спадщини. 

 Вишивкою оздоблювали весь одяг включно з його компонентами, 

інтер’єрні тканини — рушники, пошивки, скатертини. При такому широкому 

приміненні вишивки мотиви, композиційні схеми не були суцільними, 

однаковими. Для кожного виду виробів за функціональним призначенням 

вироблена і спеціальна система оздоблення, відповідні характерні композиції та 

мотиви. Для вишивок жіночих сорочок Сокальщини характерні легкі візерунки 

на рукавах, які справляють враження тонкого мережива. Вони виконуються 
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переважно чорним кольором поверхневим шиттям — хрестиком, стебнівкою. 

Рослинні та геометричні орнаменти поєднані в них у безлічі варіантів, 

унаслідок чого створена велика кількість найбільш різновидних візерунків. 

Вишиті орнаменти на одязі та на інтер’єрних тканинах — споріднені. Орнамент 

у тканинах і вишивках Сокальщини має своєрідні стильові особливості. У 

тканинах він позначений ритмічним смугастим укладом елементів, який 

творить характерний місцевий варіант. Вишивані геометричні прикраси часто 

побудовані на основі скісного квадрата. 

 Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що народне ткацтво 

мистецького осередку виділяється усталеними видами творів, якими є 

інтер’єрні тканини (килими, рядна й доріжки, наліжники, рушники). Окрему 

групу становлять одягові тканини та крайки. Кожен з цих видів виробів 

характеризується самобутніми виражальними засобами та художніми 

особливостями. 

 У вишивці й ткацтві Сокальщини образне втілення знайшли конкретні 

історичні, природно-географічні особливості реґіону, характер господарської 

діяльності та культурно-естетичні норми громади. 

 Подані оригінали зразків можуть викликати зацікавлення поціновувачів 

народного мистецтва, а також можуть бути використані для створення моделей 

національного одягу, віддаючи належне унікальному українському 

вишивальному мистецтву.  

Творчість майстрів локального мистецького осередку, яким є Сокальщина  

становить окрему гілку в багатому й різноманітному народному мистецтві 

України. Міцні традиції, оригінальність художнього вислову ставлять вироби 

цього мистецького осередку в ряд цінних культурних надбань українського 

народу. 
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 РОЗДІЛ 5 

 СОКАЛЬСЬКА КЕРАМІКА: ТВОРЧІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ В РУСЛІ 

ТРАДИЦІЇ 

 Гончарство — один з найдавніших видів народного ремесла. Археологія 

показала, що вже трипільські гончарі досконало освоїли це ремесло і в 

формотворенні та функціональному призначенні виробів, і у 

високохудожньому їх оздобленні. Гончарство доносить до нас найдостовірнішу 

інформацію про культуру нашого народу на початкових етапах її формування. 

Зникли прадавні міста, зітліли вироби зі шкіри, полотна, вкрилися іржею 

вироби з металу, а горщик, відкопаний археологами з найглибших культурних 

шарів, промовляє до нас від імені безіменного гончаря — нашого предка, що 

жив тисячі років тому. Знаючи геомагнітне поле Землі, вчені визначають вік 

гончарних виробів з точністю до 25-ти років: обпалений на вогні горщик, 

намагнітившись, залишається таким упродовж багатьох століть чи й тисячоліть. 

На території Львівщини археологи знайшли пам’ятки лінійно-стрічкової 

кераміки, що датується IV тис. до н. е. (с. Котоване Дрогобицького району), III 

тис. до н. е. — культури лійчастих амфор (у с. Грибовичі та м. Винники біля 

Львова), II тис. до н. е. – зразки шнурової кераміки (у низці сіл), багато знахідок 

епохи бронзи, серед яких і скульптурні зображення птахів (куріпок), а пам’ятки 

ранньослов’янського періоду годі перерахувати. Гончарне ремесло 

поширювалося у містах і селах, постійно зростав асортимент виробів. 

 У другій половині XIX ст. в Україні діяло близько семи сотень осередків, 

представлених когортою майстрів, кожен з яких від раннього дитинства 

починав засвоювати досвід гончарного ремесла. Це стосується і гончарів 

Сокальщини, вироби яких — неодмінна складова частина народної кераміки 

України. 

 У керамічних виробах майстрів Сокальщини ХІХ — ХХ ст. втілені 

світоглядні ідеї і традиційні, і новітні. Отже, актуальним у цьому контексті 
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є вивчення художніх особливостей кераміки Сокальщини як ще однієї гілки 

на розлогому дереві мистецьких традицій нашого народу. 

 Перша згадка про сокальських гончарів знайдена в Люстраціях 

Холмської, Белзької і Львівської земель від XVI століття [52]. 1784 року в 

Сокалі було зафіксовано 155 ремісників, семеро з яких були гончарями. Однак 

за записами метричних книг від 1785 р. виявлено значно більше прізвищ 

гончарів, які жили тоді в місті. У звіті Жовківського окружного управління від 

29 лютого 1812 р. йдеться про існування в Сокалі 1811 р. окремої гончарної 

майстерні із сімома робітниками. 

 У багатьох дослідженнях останнього часу Сокаль як гончарний осередок 

пов’язували з іменем Василя Шостопальця, що затьмарювало імена та творчість 

інших майстрів Сокальщини. Без сумніву, В. Шостопалець — талановитий 

майстер, та це не означає, що не було й інших талановитих. Український 

мистецтвознавець Г. Івашків стверджує, що після вивчення збірки сокальської 

кераміки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства 

НАН України, збірок інших музеїв і приватних колекцій можна впевнено 

сказати, що попередниками і сучасниками відомого гончаря була ціла когорта 

не менш талановитих майстрів. Деякі інвентаризовані роками 1824-м, 1838-м, 

1844-м, 1852-м предмети із Сокаля вказують на високий рівень майстерності 

гончарів, які працювали до В. Шостопальця [65, с. 21]. Керамічні вироби ж 

самого В. Шостопальця, очевидно, є свідченням творчого засвоєння традицій 

майстрів гончарної справи Сокаля принаймні чотирьох поколінь. Отже, можна 

говорити навіть про сокальську школу гончарської майстерності. 

 Щоб цілісно охарактеризувати сокальську кераміку, вдамося до 

виокремлення та аналізу основних її видів, типологічних родів і груп. 

 Найдавнішими датованими зразками сокальської кераміки є кахлі з 

фрагменту печі, виконаної 1852 року. Аналізуючи композиційні прийоми та 

коло мотивів, можна одразу зауважити, що всі вони виконані професійно. 

Технологія виготовлення та оздоблення сокальських кахель тотожна з 
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косівською, коломийською та пістинською: біле тло, використання техніки 

ритування та розпису зеленим, брунатним і жовтим кольорами. При 

пильнішому порівняльному розгляді побачимо й відмінності. Найперш 

привертає увагу різне оздоблення країв кахель. На кахлях карпатського реґіону 

воно виконане у вигляді фляндрованого віночка, що обрамлює композицію 

розпису, а в сокальських — рівною вузькою смугою зеленого кольору. У 

творенні композиційних схем у кожному із осередків вдавалися до своїх 

традиційно вживаних мотивів і елементів геометричного та рослинного 

характеру. Різноманіття прийомів композиції з кількома видами симетрії, 

мотивів (особливо віртуозних зображень птахів) наводить на думку, що таку 

піч навряд чи міг створити В. Шостопалець, якому тоді виповнилося лише 16 

років і якому приписується цей твір. Швидше можна говорити про авторство 

його батька, який походив з династії гончарів чи іншого місцевого майстра. У 

цих роках у метричних книгах фігурували прізвища майстрів-гончарів 

Піщаловських, Боярських, Книшів, Коцьких. Є достовірні відомості про те, що 

23 березня 1852 р. помер 51-річний гончар Андрій Боярський, а 20 серпня того 

ж року — шанований гончар 69-річний Василь Піщаловський. Обидва вони 

імовірно займалися виготовленням керамічних печей. Детальніших відомостей 

про їхню творчість нема. Автор описаних кахель з печі 1852 р. був добрим 

знавцем технологічних прийомів і неабияким рисувальником. Щодо кольорової 

гами, то тут дотримано закладених набагато раніше мистецьких принципів, 

характерних для цього гончарного осередку [65, с. 11]. 

 Площини лицьових кахель з печі 1852 р., про яку говоримо, заповнені 

складними центрично-обертовими схемами та схемами з дзеркальною 

симетрією, у яких вдало поєднуються різноманітні мотиви й елементи 

геометризованого та рослинного характеру. Центр великої чотирипелюсткової 

розетки, укладеної з кола, півкіл, рядів крапок, коротких гілочок і розписаних 

кольоровими ангобами, заповнений текстом прислів’я, що, імовірно, повинно 

було викликати усмішку в того, хто його прочитав. Також можна побачити й 
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рік виготовлення печі (Іл. 5.1). Подібні, дещо ускладнені розетки (восьми- і 

десятипелюсткові із півкіл та трикутників), доповнені зображеннями птаха, 

гілочки або короткого тексту. Дві інші кахлі є своєрідним письмовим 

документом, оскільки на них розташовано напис про те, що автор виготовив піч 

на замовлення сокальського містянина Йосафата Каравана із Львівського 

передмістя (Іл. 5.2). Ім’я цього сокальчанина часто згадується у метричних 

книгах за 1853 — 1856 рр. [65, c. 11]. 

 Кутові кахлі формою відрізняються від подібних роботи В. Шостопальця, 

передусім глибиною кутового зрізу. Щодо композиційних прийомів, то тут 

невідомий автор зобразив подвійні галузки (з двома-трьома розетками та 

листками), укладені за принципом дзеркальної симетрії на лицевих і бокових 

площинах. На особливу увагу заслуговує кахля з мотивом годинника. Основою 

композиції розпису на ній є п’ятипелюсткова розетка з великим циферблатом та 

годинами, позначеним римськими цифрами (Іл. 5.3). Особливу увагу слід 

приділити численним зображенням птахів (на лицьових та пояскових кахлях), з 

яких вирізняємо такі види монокомпозицій: птах на гілці (Іл. 5.4), поданій 

горизонтально або діагонально, птах у колі, поміж галузками тощо. 

Надзвичайну дотепність і винахідливість продемонстрував майстер у декорі 

кутової кахлі. На обох площинах, що утворилися від перегину кахлі навпіл під 

прямим кутом, він зобразив птаха в колі. У одному колі бачимо птаха у 

нормальному положенні, у другому — лапками догори (Іл. 5.5). 

Асиметричність композиції майстер виділив дугоподібним обрамленням одного 

кола, а друге — лише ритованою лінією. 

 Орнаментальний мотив птаха видно й у верхніх частинах текстових 

кахель печі 1852 р. Усі вони мають обрамлення вузькою смужкою зеленого 

кольору, винятком є лише одна — з коричневими крапками. Можливо, цей 

майстер є автором і кількох пояскових кахель 1850-х рр. зі зображеннями двох і 

навіть трьох малих птахів, вписаних у кола. 



124 
 

 Неординарною за мистецьким вирішенням є піч 1860—1870-х рр. 

авторства трьох майстрів, яку описала Г. Івашків. З-поміж її кахель найбільша 

кількість — роботи Миколи Кірика. Очевидно, він походив зі старої 

гончарської родини. 

 Характеризуючи цю піч, можемо виділити кахлі кількох типів: лицьові та 

пояскові з мотивами «гілка», «букет», «зірка», «годинник», «птах». Своєрідним 

«паспортом» є гілочки, укладені, здебільшого, по діагоналі кахлі з нахилом 

ліворуч або праворуч і поєднанням різних варіантів розеток, що нагадують 

соняшник (зі серединкою у формі спіралі) та пуп’янків. За схемами композицій, 

що творяться грою множин, легко виділити їх типові варіанти. Подаємо їх за 

принципом ускладнення композицій: 

 один соняшник, листки; 

 один соняшник, один пуп’янок; 

 один соняшник, два пуп’янки; 

 один соняшник, три пуп’янки; 

 два соняшники, листки; 

 два соняшники, два пуп’янки; 

 три соняшники, листки; 

 три пуп’янки; 

 п’ять менших і більших соняшників. 

 Інші композиційні схеми лицьових кахель містять мотиви 

чотирипелюсткових розеток «зірок», іноді з додатковими елементами 

«пелюстками», «сосонками», розеток з колом у центрі, двома «дугами-

пелюстками» вгорі та внизу й меншими пелюстками з протилежних боків. На 

трьох кахлях М. Кірика присутній мотив «годинник», циферблат якого 

позначений римськими цифрами, а боки прикрашені короткими та довгими 

галузками, укладеними вертикально. Їхня форма найбільше нагадує настінні 

годинники, характерні для того часу. Внизу іноді зображена симетрична пара 

птахів, повернутих один до одного. 
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 Зображення птаха чи кількох птахів на кахлях М. Кірика має свої 

особливості. Птахи наділені рисами голуба, сокола або без видових ознак. 

Голубів М. Кірик зображує з великим волом; їх зображення доповнені гілочкою 

з двома листками (Іл. 5.6). Інші птахи здебільшого легкі, зі стрункішими тілами 

та піднятими хвостами. Асиметрична композиція з поєднанням двох різних 

гілок, укладених під кутом, додає їм динамічності. На одній кахлі птах поданий 

у русі, з повернутою назад головою, а сам розпис здійснено у темно-брунатних 

кольорах. Окремі птахи обрамлені багатопелюстковими розетками (Іл. 5.7). 

Іноді автор зображав пару птахів або трьох довкола мотиву «вазон». 

 Окрім птахів, М. Кірик іноді малював козу та цапа. Намагаючись надати 

об'ємності просторовому вирішенню композиції, автор розміщував їх у верхній 

частині кахель у обрамленні більших і менших галузок (Іл. 5.8). Часто виразним 

атрибутивним елементом його виробів є гілка з листками. Бокові частини 

кахель і кутові зрізи декоровані мотивами вазонів, сосонок, гілок з пуп’янками 

або соняшниками, листками. 

 У оздобленні пояскових кахель М. Кірик використовує мотив «букет» з 

трьох вертикально укладених гілок: середня — з розеткою вгорі, дві бокові — з 

широкими листками, гілки укладені горизонтально, короткі вертикальні гілки в 

одному-двох колах, обрамлених крапками, а також зображено птаха, який 

займає майже всю поверхню. Кольорова гама вирішена у двох відтінках 

зеленого, жовтому й брунатному кольорах — також світлому й темному. 

 Докладно вивчаючи інші кахлі (одну лицьову та кілька пояскових) із цієї 

печі, вдалося їх ідентифікувати як вироби ще одного майстра, який оздоблював 

цю піч, Івана Білика. До таких міркувань підштовхує розпис дзбанка цього ж 

автора, на якому збереглися давні музейні позначки польською мовою. Судячи 

зі збережених предметів, можемо констатувати, що він був не лише автором 

кахель, а й мисок, баньок і дзбанків. 

 Прийоми, які використовував автор, відстежуємо в розписі однієї 

лицьової (мотив букета з багатопелюстковими розетками, листками, 
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пуп’янками) та низки кутових пояскових кахель із зображеннями птаха, 

обведеного широкою контурною лінією брунатного кольору, короткими 

зеленими смугами із середини (на лицьовій частині) та галузок з листками (на 

боковій) (Іл. 5.9). Стиль автора вирізняється стійкими ознаками: у техніці 

оздоблення відсутнє ритування, розпис виконується за допомогою ріжка; у 

розписі використовується лише два кольори — зелений і брунатний; стабільне 

коло мотивів — багатопелюсткові розетки, листки, які нагадують тополині із 

закрученим уверх кінцем, а також величні птахи. 

 Василь Шостопалець проявив себе як кахляр, виконавши кілька менших і 

більших печей. Перша виготовлена 1871 р. на замовлення Івана Піщаловського, 

про що йдеться в одному з ритованих написів. Серед мотивів — галузки з 

листками, пуп’янками, укладені вертикально або за принципом центрично-

обертової симетрії, зображення птаха тощо. 

 Інші печі датовані 1877 р. (виготовлена 27 квітня) і 1878 р. (на кількох 

кахлях є написи про те, що автор печі В. Шостопалець жив у Сокалі на вулиці 

Шляхетській, 43). Є підстави вважати, що піч 1877 р. була репрезентована на 

Крайовій Рільничій та Промисловій виставці, що відбувалася в той час у 

Львові, в якій він брав участь. У Програмі виставки зафіксовано, що «вироби 

гончарські і кахлі» майстра належали до 16-тої групи та експонувалися разом з 

керамікою інших центрів Західної України: Косова, Глинська, Бережан, 

Городка, Галича, Потока (Золотого Потока), Шпиколос, Войнилова, 

Микулинців. На цій виставці сокальського гончаря було нагороджено 

«медаллю заслуги», відзначаючи при нагородженні «добру техніку в переробці 

та випалі глини, якісну поливу, незвичайні й типові оздоби і велику кількість 

різноманітних предметів» [65, с. 13]. Останніми були, очевидно кахлі, 

кропильнички, дзбанки, баньки, миски, горщики-двійнята (близнята), а також 

антропоморфні посудини. За формою та розташуванням при складанні печі 

його кахлі можна поділити на кілька груп: лицьові, пояскові та карнизні. 
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 У ході польових досліджень вдалося виявити фотографію печі авторства 

В. Шостопальця, яка до 1990 р. зберігалася в зібраному вигляді у створеному 

радянською владою Музеї культури і побуту в приміщенні церкви св. Миколая 

у м. Сокалі. Після того, як 1990 р. музей було розформовано, церкву передали 

УПЦ КП, відомо, що піч було розібрано, подальшу її долю з’ясувати не 

вдалось. Зображення на фотокартці доволі неякісне, проте дає змогу зрозуміти, 

як виглядала зібрана піч, її форму, композицію кахель (Іл. 5. 10). 

 Деякі кахлі з печей В. Шостопальця 1877 і 1878 рр., як уже зазначалося 

вище, виконують документальну функцію — у написі польською мовою 

йдеться про автора, місто, вулицю і час виготовлення (Іл. 5.11). У декорі інших 

кахель автор надавав перевагу рослинним зображенням (зазвичай гілкам 

найрізноманітніших модифікацій) та зображенню одного птаха чи пари птахів 

(Іл. 5.12). Гілки поділено на одинарні й двобічні (дзеркальна симетрія), часто 

закінчуються багатопелюстковими розетками, що нагадують квітку соняха або 

пуп'янок. На площинах лицьової і бокової частин трапляються повторення 

аналогічних розеток. У окремих зразках поєднано розетки різної форми. Мотив 

«двобічної сосонки» разом з іншими мотивами (наприклад, гілками та 

півколами вгорі та внизу) увиразнює та доповнює арсенал художніх засобів у 

декорі виробів В. Шостопальця. 

 На низці кахель з мотивом «зірка» простежуємо центрично-обертовий 

тип симетрії, варіативність зображень якої досягнуто застосуванням широкого 

кола доповняльних мотивів у центрі та поміж пелюсток (малі галузки різного 

типу, півкола, сосонки). 

 Особливу увагу слід звернути на мотив годинника, що видно в декорі 

глиняних виробів кількох майстрів Сокальщини. Авторство В. Шостопальця 

легко впізнається серед них по написанню чисел арабськими знаками, а не 

римськими, як у інших. Для обрамлення циферблата використовує п’яти-

семипелюсткові розетки, доповнені малими гілочками внизу. Роль такого 

доповнення виконує також парно-симетричне зображення птахів, повернутих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9A%D0%9F
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один до одного (Іл. 5.13). Саме мотивом годинника сокальська кераміка 

відрізняється поміж виробами багатьох гончарних осередків України та й, 

мабуть, усієї Європи. Підставою такого твердження є відомості про те, що цей 

мотив виявлено лише в декорі виробів пістинського майстра кінця XIX — 

початку XX ст. Петра Кошака. Витоки таких композиційних схем, очевидно, 

слід пов'язувати з тим реальним годинником як елементом побуту городян, що 

встановлювався на вивершеннях ратуш і костелів. Іноді форма годинників у 

розписах уподібнена до настінних годинників у квартирах або коминкових 

(накамінних годинників). Мотив годинника простежуємо в декорі різних 

типологічних груп сокальської кераміки — кахлях, мисках, дзбанах. Тоді ж 

таким мотивом розписували навіть писанки, які, ймовірно, були великою 

рідкістю [65, с. 14]. 

 Велика група кахель В. Шостопальця оздоблена зображенням птаха або 

пари птахів у поєднанні з різноманітними рослинними мотивами. Серед 

характерних композиційних ознак виокремимо такі: птах повернутий ліворуч 

чи праворуч, оточений колом або півколом; доповнювальні мотиви гілочок 

різного типу (соняшник, пуп’янок, сосонка), а також кіл, півкіл, крапок тощо. 

 Більшість птахів одного розміру, однак свою творчу манеру та хист 

малювальника автор виявив, передусім, у колористичному вирішенні їхніх 

частин. На пташиних головах зображено різні гребені, що натякає на різні види 

птахів. Автор по-своєму моделює форму дзьоба (коротший, довший, прямий, 

загнутий, у вигляді трикутника) та хвоста (враховує кількість пір’їнок, їхні 

розміри). Деякі птахи з довгими піднятими хвостами нагадують півнів, у інших 

варіантах — папуг, лелек, одудів, соколів, голубів, галок. Трапляються 

композиції з парно-симетричним зображенням птахів, що займають усю 

площину кахлі. Зображенням одного або двох птахів у поєднанні з гілочками 

різного типу автор декорував також пояскові кахлі, на яких простежуємо 

мотиви галузок з розетками, пуп’янками та листками, укладені горизонтально, а 
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також мотиви кола, півкола з поєднанням крапок, вертикальних гілочок, 

пелюсток. 

 Варто звернути увагу на те, що для творчості сокальських гончарів 

загалом було характерне зображення птаха. Тут може бути кілька пояснень-

гіпотез цього явища. За народними переказами, назва міста Сокаля походить 

від слова «сокіл», бо в урочищі за Західним Бугом селилося багато цих птахів. 

Цю легенду підтверджує грамота мазовецького князя Зимовита, якому в XV ст. 

належали ці землі після загарбання Сокальщини Польщею. Спеціальною 

грамотою він забороняв полювати на соколів по околицях Сокаля. Цілком 

можливо, що в урочищі жив охоронець птахів — сокольничий, соколь [178, с.
. 

19]. На користь цієї версії свідчить і те, що на гербі Сокаля зображений 

«срібний сокіл» у профіль, з піднятими крилами
 
[160, с. 60]. Зображення такого 

птаха є також на гербах Вознесенська Миколаївської області, а також Соколова 

Львівської області. В образі сокола поєднувалося втілення сміливості, 

хоробрості та швидкості. За українською міфологією, його вважали одним з 

останніх атрибутів «світлих богів» [160, с. 61]. Цього птаха в композиційній 

схемі герба іноді подавали разом з традиційними символами влади та сили, що 

виражено в зображеннях скелі, замку, вежі, списа. Водночас існує й інша 

гіпотеза, у якій походження топографічної назви виводять від давньоруського 

імені.  

 Кахлі карниза роботи сокальських майстрів переважно однотипні. Їхні 

характерні ознаки — видовжена форма та поділ на орнаментальні зони, іноді 

відділені рельєфними смугами. Поєднання мотивів скісної сітки, крапок, смуг 

брунатного кольору із вкрапленням зеленого й жовтого — головні акценти 

фризових композицій (Іл. 5.14). 

 Відомо, що зять В. Шостопальця не працював у його традиціях, а лише 

виготовляв кахлі, які поливав однією поливою. За даними С. Чехович, у 1890 — 

1893 рр. він робив кахлі з темною глазур’ю, які користувалися великим 

попитом. Однак на сьогодні виробів цього майстра не виявлено [174, с. 67]. 
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 З-поміж глиняних пам’яток сокальських майстрів значну групу 

становлять «баньки» різні за формою і декоруванням, що дає змогу назвати й 

кількох авторів: М. Кірика, В. Шостопальця, І. Гордійчука, І. Білика, В. Душку, 

І. Боярського. Цей вид закритого посуду широко вживався у побуті, а самі 

майстри отримували задоволення від роботи над його декоруванням. Баньки 

були переважно грушевидної форми (з характерною для кожного автора 

манерою формування окремих частин — шийки, вуха, місця найбільшої 

опуклості тощо), лише окремі з них нагадують циліндр. Більшість цих виробів 

має біле тло та розпис у традиційному для цього осередку колориті. Окремі 

вкриті цеглястими ангобами, а одна банька — димлена. 

 Композиції таких виробів М. Кірика мають однакові схеми: по обох боках 

— птахи, у центрі — чотирипелюсткова розетка з малим птахом посередині. 

Рідше замість розетки є ритоване «сердечко» з написом. Птахи іноді наділені 

виразними видовими характеристиками — уподібнені голубам з великим волом 

або горобцям. Щодо техніки розпису, то на одній баньці малюнки птахів 

виконані в живописній манері (широкі мазки ангобів, які іноді переходять у 

короткі заливи), на інших — подані більш сухо, графічно, тоді наголошено на 

анатомічній будові птахів. У центрі невеликих баньок автор малював дерево в 

гарячих жовтих і зелених барвах (Іл. 5. 15). 

 Баньки виготовляв і В. Шостопалець. За формою і стилем розпису цих 

предметів можна вирізнити два періоди його творчості: 1860-ті й 1870-ті роки. 

Вироби першого періоду відображають творчий пошук майстра, який 

виготовляв їх видовженими або надто опуклими. Розпис виконував у графічній 

манері, оздоблення виробів здається дещо сухуватим. Для другого періоду 

характерна форма середнього розміру, а розпис сміливий: кольорова гама 

насичена, рисунок розкутіший, з невеликими затіканнями ангобів (Іл. 5.16). 

Загалом для баньок В. Шостопальця характерне біле тло та прикрашання 

мотивами, характерними для розпису його кахель — гілочки з 

багатопелюстковими розетками, зірки, написи, обрамлені ритованим 
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сердечком, парне симетричне зображення птахів. Якщо в основі композиції 

декору більшості таких виробів видно дзеркальний тип симетрії, то інші 

характеризуються центрично-обертовим або асиметричним укладенням 

елементів. Наприклад, центральний мотив «сердечко» або геометризованої 

розетки доповнюється зображенням гілки з одного боку та птаха з другого.

 Мотив «сердечко» з’явився досить пізно й мовби несподівано в 

сокальській кераміці. Схоже на те, що він був запозиченням майстрів, які 

побували в інших країнах, де він був поширений, чи були добре знайомі з 

імпортними виробами з Чехії, Словаччини, Польщі, Німеччини, які з’являлися 

на ринку. У всякому разі, у XIX — на початку XX ст. мотив сердечка можна 

простежити не лише в декорі кераміки, а й інших видів народного мистецтва — 

різьбленні по дереву, писанкарстві, вишивці. Найчастіше в сердечку містився 

ритований напис, так звана «здравниця». 

 Автором цілої низки баньок з білим, цеглястим або брунатним тлом був 

Іван Гордійчук. Його композиційні схеми подібні до попередніх, відмінності 

полягають хіба в розписі шийки (вона, як і вухо, брунатного кольору, рідше — 

білого, з вертикальними брунатними смужками). Елементи та мотиви з 

виразними обрисами, іноді з заливами, особливо в зображенні пташок (Іл. 5.17). 

На одній з баньок, датованій 1877 р., є досить великий ритований напис на тему 

кредитування. Іноді баньки автор поливав брунатною або зеленою глазур’ю. 

Іван Гордійчук виготовляв здебільшого баньки грушевидної форми, рідше 

циліндричної, з темним тлом. У основу композиційних схем покладено 

принцип поділу на кілька орнаментальних ширших і вужчих горизонтальних 

зон. Основні мотиви — групи ліній, «крапчасті розетки», «гусячі лапки», 

кривульки. Характерною особливістю декору виробів І. Гордійчука з темним 

тлом є поєднання у розписі білого ангобу та поливи брунатного і зеленого 

кольорів.  
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 Баньки І. Білика вирізняються формою (вони невисокі, майже кулясті, з 

дном великого діаметру) і тим, що не розписані, а политі світло-брунатною 

глазур’ю. 

 Банька В. Душки, датована 1884 р., дала змогу атрибутувати ще один 

предмет цього ж автора. Ці вироби також позначені рисами, характерними для 

його попередників, тобто ті самі композиційні схеми, мотиви й елементи, 

подані у своєрідній інтерпретації. 

 Важливою сторінкою у вивченні кераміки Сокальщини є питання форми 

та декору ще однієї типологічної групи виробів — «дзбанків». Найдавнішим 

вважається дзбан невідомого майстра, датований 1824 роком. Його традиційна 

куляста форма дещо ускладнена рельєфним декором у вигляді смуг на шийці та 

вусі, а також глиняними кульками — «ґудзиками» — на плічках. Декоративне 

вирішення виробу характеризується високим ступенем заповнення поверхні з 

поєднанням мотивів гілок, розеток, птахів у круглих медальйонах і ритованих 

написів з виразним каліграфічним почерком. У написах традиційно подана 

похвала господарям, які частують своїх гостей. Знайдено подібний дзбан, 

ймовірно, цього самого автора, декорований гілкою в центрі та зображенням 

одного птаха. 

 Микола Кірик також є автором великого дзбана з мотивом годинника та 

двома гілками з обох боків (Іл. 5.18). При його атрибуції зважали на форму 

загалом та вигин вуха зокрема, на лінії мотивів і елементів, кольорову гаму 

оздоблення та навіть колір глини. Зауважмо, що керамічні вироби М. Кірика 

відрізняються від подібних виробів В. Шостопальця тим, що вони виготовлені з 

червонястої глини, а не жовтої, як у В. Шостопальця, що свідчить про те, що 

гончарі користувалися різними родовищами глини [65, с. 15]. 

 Вишуканістю форми та вдалим кольоровим наповненням вирізняються 

дзбанки у виконанні В. Шостопальця. Окремі з них датовані (1873, 1877), 

авторство інших вдалося атрибутувати за художніми особливостями виробів. 

Їхньою прикметною характеристикою є здебільшого дві композиційні схеми: 
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птах-гілка-птах або птах-напис-птах. Вони відрізняються за розміром, 

оздобленням шийки (у вигляді груп кривульок, сосонки або сітки), 

доповнювальними елементами (гілка, листок, розетка), колоритом (світла і 

темна гами зеленого, брунатного й жовтого). Також трапляються схеми із 

центричним мотивом — велика чотирипелюсткова розетка з вертикальною 

гілкою всередині, а поміж пелюстками — короткі галузки (Іл. 5.19). 

 У декорі дзбанів І. Гордійчука теж присутні подібні композиції з гілкою і 

птахами з боків. До того ж, автор іноді в центрі малював чотири- або 

багатопелюсткову розетку з малою вертикальною гілкою посередині. Птахи 

цього автора кумедні за формою, наче обскубані, деякі з витягнутими шиями, 

інші — з великим непропорційним тулубом, відтак важко впізнати, що це за 

птахи. На головах пташок іноді є гребені. Одні виписані в межах ритованих 

ліній, інші — з більшими та меншими заливами, що надає композиції 

декоративності та вишуканості. Дзбани з темним тлом схожі на баньки цього 

автора. 

 Під час збирання матеріалів до теми дисертації вдалося виявити один 

дзбан роботи І. Білика: видовженої форми та досить великого розміру, має біле 

тло, оздоблений по усій поверхні рослинними мотивами у вигляді гілок і 

зображеннями двох птахів (Іл. 5.20). І кахлі цього автора, і дзбан виконано в 

техніці ріжкування. 

 Дзбанки різного типу виготовляли в Сокалі й у 1880 — 1890 рр. Виявлено 

дзбан 1889 р., декорований лише розеткою, у центрі якої зазначено рік його 

створення. Аналогічними, кулястої форми та з розписом, є ще кілька дзбанків, 

що зберігаються у фондах львівського Музею етнографії та художнього 

промислу і Національного музею у Львові ім. А. Шептицького. Аналізуючи 

композицію та колорит творів, можна припустити, що ці дзбанки виготовив І. 

Гордійчук, оскільки мотиви та елементи мають спільні риси та кольорове 

наповнення.  
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 Композиційні схеми птах — сердечко із написом — птах застосовані в 

оздобленні дзбанка 1906 р. у виконанні майстра Миколи Пашка. Однак, якщо 

предмети XIX ст. володіють виразними стилістичними ознаками, то цей виріб 

дещо різниться обрисами форми вуха, особливостями декору. Шийка та плічка 

оздоблені рельєфними горизонтальними лініями; у розписі замість трьох 

кольорів введено аж шість — світло-зелений, жовтий, рожевий, голубий, сірий, 

чорний. Тому композиція загалом дещо розцяцькована і по-дитячому наївна. 

Розпис пам’ятки свідчить про початок занепаду традицій у цьому давньому 

гончарному осередку. 

 У збірці сокальської кераміки вагоме місце посідають миски М. Кірика 

(декоровані мотивом годинника, птаха), О. Шостопальця (птах, який тулубом 

розвернутий праворуч, а головою назад (ліворуч), В. Шостопальця (гілка з 

розетками, укладена на дні та боках) тощо. Одним з найкращих мискарів слід 

вважати І. Гордійчука, у декорі виробів якого вирізняємо композиції з 

дзеркальною та центрично-обертовою симетріями. Тло зазвичай має білий 

колір, однак є кілька з цеглястим і зелено-брунатним. 

 Проаналізуємо художні особливості великих мисок з білим ангобовим 

тлом, декорованих рослинними мотивами та зображеннями птахів. Такий посуд 

виготовляли в багатьох реґіонах України, і він мав різноманітне призначення, 

наприклад, для замішування тіста чи вмивання (останні майстри іноді 

доповнювали мисочками-мильничками на краях, звідси і походить їхня назва — 

«мидниці»). Подібні предмети цілком вкривали однотонною поливою або 

декорували рослинно-геометричним орнаментом по всій поверхні.  

 Для оздоблення мисок роботи І. Гордійчука характерне гармонійне 

заповнення площин берегів і дна. На берегах переважають фризові композиції з 

півкіл із прокресленими короткими вертикальними лініями, над якими є 

дугоподібні елементи з крапками та заповненням зеленого кольору аж по вінця. 

Тріада кольорів – брунатного, зеленого й жовтого – та плавних ліній стає 

активнішою в декорі дна, боків — мотив чотирипелюсткової розетки з малою 



135 
 

галузкою в центрі та чотирма більшими поміж її пелюстками (Іл. 5.21). Дно 

інших мисок оздоблене мотивами кіл з невеликим птахом чи гілкою 

посередині, а довкола них розташовані три звивисті гілочки з пуп’янками. 

Якщо попередні вироби характеризуються досить високим і відносно 

рівномірним ступенем заповнення поверхні, то композиція ще однієї миски з 

вертикальною гілкою та листками з трьома соняшниками є виразною на білому 

тлі, чим підкреслює архітектоніку виробу. 

 Основою декору іншої великої миски є ритоване зорбаження птаха (на дні 

та частково на боках) і малі гілочки з листочками на берегах. Відмінною 

ознакою цієї миски є суцільна полива зеленого кольору. 

 Окрему групу творів становлять миски І. Гордійчука зі світло-брунатним 

і цеглястим тлом. Для них характерний центрично-обертовий тип симетрії із 

застосуванням двох технік розпису — ріжкування та фляндрування. Для таких 

композицій властиве поєднання мотивів, укладених горизонтально, — гусячих 

лапок, спіралей, вертикальних ліній, розеток білого кольору та довільне 

вкраплення брунатної та зеленої поливи. 

 Після смерті В. Шостопальця у Сокалі працювали вісім гончарів, які 

виготовляли переважно димлені предмети, теракотові вазони («з жовтої 

глини»), полив’яні миски та горщики. Іван Боярський є автором кількох 

димлених виробів (миски, горщики, макітри, дзбанки, «гладущики», вази 

тощо). Це задокументовано написом польською мовою, повтореним двічі: на 

дні із зовнішнього боку — «Jаn Воіаrzkі» — та з лицьового — у формі 

криптоніма автора латинськими літерами «JВ». Таку миску використовували 

для смаження книшів. Високі боки миски декоровані вертикальними зиґзаґами, 

які під різним кутом нахилу утворюють трикутники з мотивом «сітка».

 Привертає увагу «гладущик» — широкогорлий глек для молока, великого 

розміру, зі стрічковою структурою декору. Перша орнаментальна смуга цілком 

заповнена мотивами вертикальних зиґзаґів, друга — овалами, заповненими 

спіралями. Подібні мотиви та елементи прикрашають дзбан цього ж автора. Для 
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компонування орнаменту мисок і макітер І. Боярського характерним є принцип 

заповнення декором не дна, а лише боків виробу. 

 Димлену кераміку виробляли й інші сокальські майстри, зокрема гончар 

Іван Книш. Його також вважають майстром мальованих і поливаних глазур’ю 

дзбанків, ліхтарів, горщиків і гладущиків. Вдалося простежити це ім’я в 

записах метричних книг церкви св. Миколая в Сокалі. 

 До рідкісних форм посуду авторства В. Шостопальця, що збереглися до 

нашого часу, належать горщики-двійнята — «близнята», з’єднані круглою 

ручкою вгорі, декоровані зображеннями чотирьох птахів та мотивами галузок. 

У кольоровій гамі, що є важливим засобом художньої виразності, окрім 

поєднання традиційних барв, певну роль відіграють заливи брунатного кольору. 

Дерев’яне накриття для близнят оздоблене мотивами різьблених хрестів двох 

типів. Інші виявлені близнята по всій поверхні декоровані широкими 

вертикальними смугами зеленого і жовтого кольорів, що чергуються (Іл. 5.22). 

 Особливо слід відзначити антропоморфний посуд, який виготовляли 

сокальські гончарі. Згадуючи В. Шостопальця як автора цих виробів, не 

можемо оминути того факту, що подібне створювали і його попередники та 

сучасники. Водночас зауважмо, що на той час форми такого типу існували і в 

інших гончарних осередках України, зокрема Адамівці, Коломиї, Опішному, 

Харкові. 

 Однією з найдавніших є антропоморфна посудина з Сокаля датована 1838 

р. Подібними до неї за принципами формотворення і стилістикою оздоблення, а 

також каліграфією написів є ще три інші. Слід наголосити на високому 

художньому рівні пластичності форм у виконанні всіх сокальських майстрів. 

Це виражено в передаванні індивідуальних рис обличчя, детальному 

зображенні рук, елементів одягу, додаткових атрибутів (люльки, музичних 

інструментів, головних уборів). 

 Із дванадцяти антропоморфних посудин, що зберігаються в збірках 

Музею етнографії та художнього промислу у Львові та Сокальському музеї 
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«Людина. Земля. Всесвіт» В. Шостопальцеві належить принаймні три (дві з них 

датовані 1874 р.): дві зображають чоловіків-євреїв та одна — шляхтича. У 

образах, що створив В. Шостопалець, ретельно відтворено зовнішні 

характеристики типажів. Розпис іноді побудовано на контрасті білого (як тла) 

та коричневого (для позначення окремих елементів) кольорів, а з ритованого 

напису можна дізнатися, що зображено саме корчмаря. 

 На іншому виробі образ єврея ширше розкрито за допомогою текстового 

доповнення: він досить весело розповідає про свій шлях від народження. Тут 

відображено етапи становлення посудини, наділеної рисами людини — 

ліплення, випал, поливання (Іл. 5.23). Важливу роль у оздобленні обох 

антропоморфних посудин надано рельєфним деталям. 

 Образ панича автор передав не лише через риси молодого чоловіка із 

закрученими вусами, а й передаючи вигляд елементів плечового одягу, 

прикрашеного глиняними кульками-ґудзиками. Розпис кольоровими ангобами 

здійснено також відповідно до усталеного кола мотивів: більша 

чотирипелюсткова розетка, у яку вписана менша шестипелюсткова, по боках — 

зображення пташок іа коротких гілок із затіканнями, що надає композиції 

живописного звучання (Іл. 5.24). 

 Повертаючись до тексту виробу В. Шостопальця 1874 р., що зображає 

єврея, та порівнюючи образ на антропоморфній посудині, яку підписав 

Олександр Шостопалець, бачимо певну подібність, однак текст останнього 

значно повніший. Вдалося з’ясувати, що автор першої посудини був рідним 

дядьком Василя Шостопальця (тобто син його діда Стефана та брат його батька 

Матвія). Оскільки Олександр помер 1867 р., то й цей виріб він створив значно 

раніше від Василя (Іл. 5.25). Щодо технологічних характеристик, то вироби 

Василя Шостопальця вирізняються якіснішою поливою, оскільки на посудині 

Олександра є ряди темних плям, пов’язані з дефектами поливи. У розписі гілки, 

укладеної вертикально біля вуха посудини О. Шостопальця, можна відзначити 

певну «сухість» кольорового наповнення [65, с. 17]. 
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 Для традиційної кераміки Сокальщини характерним було розміщення 

написів на баньках, дзбанках, антропоморфному посуді, що, як правило, 

пов’язано з тодішньою політичною та суспільною ситуацією в Галичині. У цих 

текстах можна виділити дві головні теми: орендарство і пияцтво. Перша тема 

висвітлена в написах на антропоморфних посудинах у вигляді євреїв, які були 

головними орендодавцями. Є також згадки про «пайтасів», зокрема про те, яку 

вони брали плату за позику та скільки давали господареві, що їх наймав. 

 У текстах інших посудин, як уже згадувалось, йшлося про вживання 

алкогольних напоїв, висміювалося і засуджувалося пияцтво, що вважалося 

однією з головних причин смертності серед галичан. Галицький митрополит 

Йосип Сембратович, який упродовж 1870-1882 рр. зберігав традиції Греко-

Католицької Церкви, проводив заходи й проти пияцтва, що поширилося серед 

українського селянства. Такі заклики не подобалися польським дідичам, 

шляхтичам і євреям, які володіли корчмами, бо це позбавляло їх чималих 

прибутків. Іван Франко писав: «Все ж таки шляхтич є власником пропінації, 

трунок для селянина — порок, а для шляхтича — доход»
 
[171, с. 85]. У 

Галичині право пропінації залишилося й після скасування панщини 1848 року 

та давало дідичам щороку майже п’ять мільйонів гульденів чистого прибутку. 

Воно було скасовано під тиском центрального віденського уряду лише 1898 

року. 

 Зрозуміло, що дідичі намагалися «рекламувати» горілку та схиляти до 

пияцтва. Тому можна припустити, що саме вони були замовниками відповідних 

написів на тогочасних глиняних виробах, які були переважно афористичними. 

Ті самі вислови іноді наносили на різні види кераміки (баньки, дзбанки, 

антропоморфний посуд). У них славили тих, «хто п’є», бо «сто літ жиє», і хто 

«приймає в своїй оселі гостей», згадували також посуд, з якого пили (зокрема 

келишок, «кришталеву» чашу, чару). 

 Тексти на сокальських виробах з кераміки здебільшого писали польською 

мовою, часто безграмотно. Такі написи можна пояснити тодішнім політичним 
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становищем України, яка певний час хоч і перебувала під владою Австро-

Угорщини (від 1772-го до 1914 р.), однак офіційною мовою на Сокальщині все 

ж вважалася польська. Аналогічно можемо трактувати написи російською 

мовою на виробах українських майстрів XIX — початку XX ст. зі Східного 

Поділля, Чернігова, які тоді були під владою Російської імперії. Зауважимо, що 

впродовж багатьох століть написи з різними філософськими сентенціями, 

фрагментами літературних творів, народним гумором були властиві й 

західноєвропейській народній кераміці.
. 
Вони, зазвичай, одночасно виконували 

дві функції — декоративну та інформативну. 

 У Історико-краєзнавчому музеї «Сокальщина» у Сокалі виявлено кахлю 

роботи В. Шостопальця, на якій читаємо напис польською мовою «Вітання 

господарю тому, жінці й дітям його. Хай здоровий живе та горілку п’є. Пийте 

старі, пийте молоді, бо горілка здоров’я родить. Як спав, то не їв, як їв, то не 

дрімав. Горілку купив, хоч грошей не мав» (Іл. 5.26). 

 Порівнюючи написи на різних сокальських керамічних виробах, можна 

припустити, що гончарі не завжди робили їх власноруч. Ця гіпотеза постала на 

підставі докладного вивчення текстів-здравниць значного об’єму на дзбанку 

1824 р. та кількох антропоморфних посудинах першої половини XIX ст., де є 

грамотні ритовані тексти, виконані каліграфічним почерком. Тому є підстави 

вважати, що ці тексти «писали» (ритували) ще на сирому виробі писарі. Про це 

свідчать записи метричних книг сокальського костелу 1825-го, 1829-1933-х, 

1840-1844-х рр., а на титульних сторінках є знаки (у вигляді «вісімки із 

закрутами»), як на деяких дзбанках. При звірянні почерку та позначок було 

виявлено, що написи на виробах і сторінках метричних книг дуже схожі. 

 На підставі досліджених архівних документів, інвентарних книг і написів 

на виробах вдалося віднайти кілька десятків забутих прізвищ гончарів Сокаля. 

Порівняльний аналіз розшифрованих текстів на виробах В. Шостопальця та 

інших сокальських майстрів, писаних польською, рідше — українською 

мовами, і записів у метричних книгах дали підстави припустити, що їх 
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«виводили» писарі, оскільки вони володіли навиками каліграфічного письма. Ці 

написи значно відрізнялися від тих, що робили самі гончарі. 

 З-поміж поливаної сокальської кераміки можна виділити вироби І. Білика, 

І. Гордійчука, В. Душки, М. Кірика, В. Шостопальця, О. Шостопальця. Димлені 

гончарні вироби, що іноді майстри оздоблювали шляхом полірування, 

виготовляли І. Боярський та І. Книш. 

 Сокальський керамічний осередок був досі знаний лише за іменем В. 

Шостопальця. Сьогодні вперше він постає як значний гончарний осередок 

кінця ХVІІІ — ХІХ ст. з когортою видатних майстрів, прізвища яких є в 

записах багатьох метричних книг, про що зазначено в праці Г. Івашків [65]. 

Вивчення цих книг дало змогу верифікувати насамперед сторінки біографії 

самого В. Шостопальця, усунути неточності в наукових розвідках, а також 

ширше висвітлити життя його славного гончарського роду. 

 Василь Шостопалець — гончар у четвертому коліні. У сім’ї 

Шостопальців, окрім самого Василя (1836-1879), було ще семеро дітей. 

Дослідження Г. Івашків дало змогу ширше ознайомитися з життям                    

В. Шостопальця та його роду. Вироби з глини виготовляли не лише батько 

Василя Матвій, а й дід Стефан і прадід Гіацинт. Гончарували й дядьки Василя 

— Олександр і Григорій. Шостопальці одружувалися переважно з 

представниками інших гончарських сімей, зокрема Уласевичів, Боярських, 

Піщаловських. 

 Значна за обсягом збірка виробів В. Шостопальця зберігається у фондах 

Львівського музею етнографії та художнього промислу та в Національному 

музеї ім. А. Шептицького у Львові.  

 Орнамент, характерний для виробів цього майстра, можна поділити на 

три групи: квіти, птахи, розети. Для розпису кахель та посуду він 

використовував всього три кольори: жовтий, коричневий та зелений, але вмів 

так їх поєднати та скомпонувати елементи, що не відчувається жодної моно-

тонності. Його посудини й кахлі світлих, теплих кольорів. У декорі майстра 
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домінують рослинні мотиви в поєднанні з геометричними та анімалістичними. 

Топографія малюнку відповідає конструктивним основам виробу. Орнамент 

підкреслює архітектонічні частини посуду — вичеревок, шию, вушко. Тло 

виробів — біле. 

 Наведемо для прикладу характеристику одного з його виробів. Банька 

видовженої форми, на її вичеревку — рослинний мотив — велика гілка з 

трьома квітками й листками соняха. Вузька шийка баньки прикрашена 

короткими вертикальними лініями. Від шийки до вичеревка іде тасьмове, 

злегка заокруглене вухо. Колорит ясний — сильно висвітлений жовтий. Мотив 

— жовті квіти та ясно-зелене листя на коричневій гілці. Рисочки на шийці 

коричневі. 

 Друга банька стрункіша. На всю її довжину викладена велика 

багатолисткова розетка — «повна рожа». З боків — два птахи. Ритовані 

малюнки розписані блідо-зеленою, жовтою та коричневою фарбами. Мотив 

подано крупним планом, немає орнаментного перевантаження. Ця простота, чи 

радше економність, підвищене почуття міри та вимогливості до себе в 

трактуванні орнаменту і є характерною рисою виробів В. Шостопальця, яку 

одностайно схвалювали його замовники, покупці та глядачі. 

 Творча фантазія і тонкий природний гумор В. Шостопальця позначилися 

у його фігурному посуді. Народний майстер В. Шостопалець прославився 

також як скульптор-керамік. Він виробляв антропоморфний посуд, пляшки у 

вигляді людських фігур, яким звичайно надавав гумористичного виразу. 

 Широку популярність у побуті мали кахлі В. Шостопальця. Вони 

прикрашені, як і посуд, квітами, птахами, розетками великих форм у поєднанні 

блідо-зеленого, жовтого та коричневого кольорів на ясному тлі. 

 Написи майстра свідчать про його спостережливість і тонкий гумор. Так, 

до прикладу, у фондах сокальського музею «Людина. Земля. Всесвіт» є 

фігурної форми дзбанок, який нагадує вельможу. На дзбанку написаний 

польською мовою гумористичний вірш «Гімн вину» (Іл. 5.23). 
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Висновки до розділу 5 

 Дослідження гончарства Сокальщини показало, що, як і всюди по 

Україні, воно становить важливу галузь народного господарства та народного 

мистецтва. Виявлено великий асортимент виробів та їхніх форм і розмірів, що 

залежить від функціонального призначення. Виділено типологічні групи 

виробів, представлених такими предметами: кахлі, дзбанки, баньки, миски, 

тарілки, антропоморфний посуд для напоїв. У процесі роботи було 

виокремлено домінантні мотиви в орнаментиці та особливості композиційної 

побудови розписів. Встановлено авторство багатьох творів, зокрема авторство 

оздоблення кахляних печей, та у зв’язку із цим вивчено й проаналізовано 

творчість групи талановитих майстрів, які своєю майстерністю не 

поступаються В. Шостопальцю, що досі представляв у мистецтвознавстві 

сокальську кераміку. Поруч ставимо імена Миколи Кірика, Івана Білика, Івана 

Гордійчука, Ігоря Боярського, Василя Душки.  

 Проведений аналіз типологічних груп керамічних виробів дав змогу 

з’ясувати, у чому полягають характерні саме для цього регіону способи 

декорування творів. Унікальною художньою особливістю сокальської кераміки 

є розроблені майстрами мотиви годинника, «сердечка», написи різного змісту, 

що посилюють активність функціонування гончарних виробів як мистецьких 

творів. Основними техніками в оздобленні поливаних виробів сокальських 

майстрів були ритування, ріжкування, рідше — фляндрування, а провідними 

мотивами декору — коло, півколо, крапки, короткі лінії, які іноді утворювали 

сітку, а також гілки з розетками, пуп’янками і листками, зображення одного, 

двох, рідше — трьох птахів, кози, цапа. Орнамент був вільного розпису, часто 

із затіканнями, що створювало додатковий декоративний ефект. 

 Усі названі тут риси та художні особливості, а також довготривалість 

традиції гончарства дозволяють відзначити Сокальщину як самостійний 

гончарський осередок, доробок якого є великим внеском в українську кераміку 

і розвиток образотворчої думки та практики загалом. 
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 РОЗДІЛ 6 

 ТРАДИЦІЙНА ПИСАНКА СОКАЛЬЩИНИ ТА СВОЄРІДНІСТЬ ЇЇ 

ХУДОЖНЬОГО РОЗПИСУ 

 Традиція писанкарства сягає своїм корінням у сиву давнину, що 

підтверджують археологічні артефакти. Писанки пишуть і в інших народів, де 

поширене християнство, зазвичай, у слов’янських країнах, зокрема, у словаків, 

поляків, чехів, а також у румунів, греків, німців, литовців, латишів. До XIII ст. 

писанки були відомі в усій Європі та Західній Азії.  

 Звичай створення писанок походить з найдавнішої релігійної символіки. 

Майже в усіх народів світу яйце вважалося символом початку життя і символом 

сонця. У міфології багатьох індоєвропейських народів існував так званий «міф 

творення» із цим сюжетом. В Україні його сповідували від часу створення. В 

усякому разі, він існував здавна, з дохристиянських часів і дожив до нашого 

часу, трансформувавшись у казку міфологічного походження. І тут ми вже на 

міцному грунті, бо кожному з раннього дитинства відомі казки про «Курочку 

рябу», «Золоте яєчко», «Яйце райце» та інші, де курочка виступає в парі з 

півником, що також був сонячним птахом. Міф отримав і своє іконографічне 

художнє втілення, ідеально досконале за обсягом інформації та засобами її 

передання, цілісною системою знаків і символів, системою письма. Недарма ж 

цей неперевершений шедевр називається писанкою і несе свою цінну 

інформацію кожному новому поколінню українців, і кожне нове покоління її 

повторює. 

 Доля писанки на наших теренах непроста. Обряд, де неодмінним 

атрибутом була писанка, виник як язичницький, та згодом був уведений 

церквою до церковного календаря, бо народ український не хотів від нього 

відмовитись. Прямо пов’язане з релігійними образами, писанкарство на 

Радянській Україні 1930 — 50-х рр. не заохочувалося, не експонувалося на 

виставках і замовчувалося в науковій літературі. У великодньому й 

поминальному церемоніалі писанка замінювалася простою крашанкою.  
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 Тільки в публікаціях 1960-1970 рр. уперше після тривалої перерви 

з’явилися матеріали про сучасне писанкарство [154, с. 154]. Доволі обширний 

матеріал про українську писанку, зібраний на всіх теренах України, наводить 

Олекса Воропай у другому томі своїх етнографічних нарисів «Звичаї нашого 

народу», написаних і виданих уже на еміграції в Мюнхені 1958 р. (перший том) 

[29] і у 1966 р. (другий том) [30]. 1991 року перевидання було здійснене в 

Україні. Опис українського писанкарства автор супроводжує великою добіркою 

пов’язаних з писанкарством подій і легенд. Знаходимо тут інформацію про 

Сокальщину: «Гарні зразки писанок із Сокальщини вивіз на еміграцію проф. Д. 

Горняткевич, він демонстрував їх на засіданні УВАН в Авсбурзі (Німеччина) 26 

січня 1946 р. Орнамент цих писанок — рослинний, а виконання справді 

мистецьке» [29, с. 380]. 

 Для того, щоби правильно зрозуміти писанку як самостійне мистецьке 

явище, слід оцінювати її в системі народного мистецтва, зіставляючи її з 

іншими видами художньої творчості. Тоді побачимо, що писанка має багато 

спільного з декором керамічних виробів, зокрема тих, у яких переважає вільний 

розпис із рослинними мотивами. Та одночасно писанка не є ужитковим 

предметом як інші види народного мистецтва, але саме вона в процесі свого 

історичного еволюціонування увібрала колосальний матеріал народної пам’яті, 

його філософію, світобачення і досвід художньої творчості, передусім 

орнаменту. 

 Ось як характеризує тутешні писанки В. Кравченко: «Це суто народній 

художній твір, який часто-густо буває виконаним з великим смаком, шпетно й 

надзвичайно правдиво, без хиб — щодо малюнку. Це останнє найбільш вражає 

глядача через те, що всього малюнка виконують «на глаз» і від руки — без 

жадного струменту» [3, с. 7]. 

 Досліджуючи художні особливості писанки, ми встановили, що для 

Сокальщини основним способом декорування був саме художній розпис. 
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 Писанки Сокальщини відрізняються від дуже колоритних, яскравих 

гуцульських і від скромних, але не менш оригінальних бойківських, і від 

писанок у інших мистецьких осередках України переважанням рослинного 

орнаменту, своєрідним композиційним розташуванням його на площині яйця, 

специфічним колоритом [100, с. 12 ]. 

 Броніслав Сокальський поділяв, як він називає, «рисунок» сокальських 

писанок на два типи: а) лінійний геометричний рисунок, б) рисунок з кривими, 

хвилястими або «слимаковими» лініями. Розташування взорів на давніх 

писанках було найчастіше у вісьмох сегментах-трикутниках, на які була 

поділена овальна форма яйця, — двома поздовжніми та однією поперечною 

лініями. У сегментах були закомпоновані орнаментальні мотиви зі згаданих 

типів декорування. Таке декорування писанок бачимо на таблицях Мирона 

Кордуби [87]. Броніслав Сокальський, розглядаючи розписування писанок, 

також підкреслює винятково поділ «на вісім трикутних піль». На жаль, до свого 

опису він не долучив жодних рисунків. Ця схема розподілу й розташування 

орнаменту на писанках була найбільше розповсюдженою і на інших теренах 

України. Такий поділ яйця полегшував писанкарці завдання наносити взори на 

овалоїдну форму яйця. 

 Характер сокальських писанок типовий для північної частини Львівської 

області в суміжних районах з Волинню. Проте писанки Сокальського району 

мають свої особливі ознаки. До архаїчних можна зарахувати писанкові мотиви  

«гачковий хрест», «сонечка», «зірки», «троячок». У писанках XIX століття 

дрібні елементи прикрас за своїм виглядом нагадують побутові речі — 

«вітрячки» (Іл. 6.1) (можна вважати їх одним із варіантів хреста [154, с. 283]), 

«граблі» (нагрібали добро в хату), «решітки», «павучки», «курячі лапки», 

«баранячі ріжки», «метелики», «бджілки» та інші. Зроблені вони контурним 

малюнком, розташовані симетрично по лініях розводу. В давніших писанках, 

приблизно 1880 — 1890 років, орнамент був дрібний, з кривими хвилястими 
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лініями, розписаний контуром. Колорит його темний, спокійний, тло — темно-

коричневе або чорне. 

 Геометричний орнамент писанок завжди містив дрібні елементи. 

Геометричні мотиви, що прикрашали писанки кінця ХІХ ст., називалися: 

«звізди» (Іл. 6.2, 6.3), «решітка» (Іл. 6.4), «пасочки», «куточки», «кошички», 

«грабельки», «вітрячки», «рожі» і різноманітні форми хрестів. 

 Мотиви новіших орнаментів початку XX століття переважно рослинні. 

Зміни відбулися у напрямку від простого й дрібного рисунку (галузки з 

квітками або дрібними листками) до більш складних форм розпису в вигляді 

квітів, вазонів з квітами, лапатого листя; кольорові площини переважно жовті й 

червоні на чорному тлі. Такий перехід вдало ілюструє відома українська 

писанкарка Тетяна Осадца у статті «Сокальська писанка» (Іл. 6.5, 6.6) [127, с. 

2]. Рідше зустрічалися писанки з темно-бузковим або зеленим тлом. Часто на 

природний колір яйця наносили контурний малюнок червоною фарбою. Для 

нанесення малюнка на площини писанки використовували переважно дві 

фарби: червону й жовту. Використовували й інші кольори, але рідше. Колорит 

писанок із часом багатшає. Рослинний орнамент ускладнюється, створюючи 

дуже вибагливі композиції [100, с. 12]. 

 Паралельно схожі зміни відбувались і в орнаменті народної вишивки 

Сокальщини. Проте, якщо чинники впливу на декорування одягу є цілком 

очевидними, то з писанковими взорами все складніше. Писанка — це явище з 

глибоким магічно-сакральним змістом та, здавалося б непорушними 

традиціями виконання. Писанкарство — явище винятково світоглядне, 

сакральне, яке не підлягало жодним впливам — політичним, соціальним, а тим 

більше моді. 

 Мирон Кордуба вважає, що на Сокальщині відбулася не заміна 

орнаментальних мотивів, а, швидше, видозміна. У досить багаті форми 

розвинулися характерні для Сокальського району рослинні розписи писанок: 

«смеречки» («сосенки») (Іл. 6.7), «листочки» і «квітки» (Іл. 6.8), стилізоване 
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Дерево життя, для яких характерна невизначеність ботанічних ознак (на відміну 

від «вишневого листя», «дубового листя» (Іл. 6.9), «гвоздики», «виноград», 

«мак» [154, с. 302]; «ягідки» та інші, які дуже поширені в 1930-х рр. Мотив 

«смеречки» був дуже популярним рослинним взором, який М. Кордуба вважав 

перехідним від геометричного до рослинного орнаменту.  

 Розглядаючи квіткові орнаменти на сокальських писанках ХХ ст. можна 

зауважити, що вони були писані вільно, спонтанно, мабуть, без попереднього 

рисунку олівцем. У окремих випадках бачимо спробу нарисувати 

натуралістично квіти (конвалії чи незабудки). Найбільше розповсюдженими 

були великі червоні квіти, контури яких писані білою фарбою. Їхні пелюстки й 

листки часто були обведені ще жовтою зубчастою лінією. Червоні пелюстки 

великих квіток прикрашені жовтими крапками або рисочками. Дуже 

характерним явищем було замальовування листків жовтою і червоною фарбами 

(Іл. 6.10). 

 Розписування квітів на поверхні яйця без поділу на менші поля вимагало 

великого хисту й вигадливості писанкарки. Фантастичні квіти нерівномірно 

огортали поверхню яйця або виростали з вазонів у формі стилізованого Дерева 

життя. Таку писанку треба було оглядати, обертаючи довкола. 

 Орнаменти з орнітоморфними й анімалістичними мотивами траплялися 

дуже рідко. Були це стилізовані зображення птахів або частин їхнього тіла: 

«курячі ніжки», «качачі лапки», «баранячі роги», «павучки» і т. п. 

 Щодалі розпис писанок стає більш вигадливим. Площину яйця 

заповнювали щільним малюнком, який часто починався з однієї вихідної точки. 

Зникала контурність, з’явилися живописні ефекти. Мотиви утворювалися 

компонуванням кольорових плям. Кольорова гама дуже багата, має безліч 

різних тонів. Усі рослинні або квіткові мотиви того часу були розміщені 

симетрично на полях, утворених лініями — «переділками» на поверхні яйця. 

 Дуже вагомою частиною праці М. Кордуби є записані назви взорів, а 

радше — назви поодиноких елементів, з яких складалася композиція всієї 
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писанки. Орнаментальні мотиви писанок на Сокальщині називали завжди в 

орудному відмінку, наприклад: «описана пасочками», «клинчиками», 

«квіточками» і т. п. Броніслав Сокальський зазначає, що писанки з 

геометричним візерунком називали «описана крисками», тобто рисочками [186, 

с. 289]. Обидва дослідники вважали, що окремі геометричні взори нагадують 

мережку або вишивку. 

 У приписках до розділу про писанки 30-х рр. XIX ст. Б. Сокальський 

вказує, що в селі Городиловичах відчувається вплив сільської школи на 

орнамент писанок. Кращими є писанки дівчат, які вчилися малювати у школі 

[186, c. 326]. Під впливом писанкарки Ірини Білянської, яка була із цього села, 

багато дівчат опанували її стиль, та перевершити мистецтво майстрині так і не 

змогли.  

 Негативні зміни в традиції писанкарства вже тоді зауважив                       

Б. Сокальський: «в с. Городиловичі старші жінки пишуть щораз менше 

писанок, бо їх стародавні взори (паски, хрестики і т. п.) мають мало признання. 

Першенство мають писанки, мальовані дівчатами, котрі ходили до школи і 

вчилися рисунків. Вони відтворюють на писанках взори, що рисували у школі». 

Там же авторзазначає, що в с. Стенятин пишуть «квіти як на хустках» [186, с. 

346 ]. Стає зрозумілим, що відбулися зміни. Нові вподобання переважали над 

традицією. Віра в магічну силу писанкових символів втратилася. Можливо, 

бабусі писали ще старі геометричні взори «крисками», бо це було простіше, але 

молоді жінки й старші дівчата почали виводити на яйці фантастичні квіти без 

ознак видової приналежності. Цей спосіб розписування став на Сокальщині 

дуже популярним. На нашу думку, це одинокий мистецький осередок в Україні, 

де наступила така кардинальна зміна в традиції орнаментування писанок. 

 Мирон Кордуба у праці «Писанки на галицькій Волині» описував 

писанки околиці, яку найкраще знав, тобто повіти в північній частині 

теперішньої Львівської обл., у тому числі Сокальський повіт. Уже тоді, 1896 р. 

М. Кордуба писав, що звичай занепадав, а результатом такого занепаду була 
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щораз більша кількість крашанок... « де менше дбайливі задоволяються ними» 

[87, с. 169]. Поволі писанням займалося тільки кілька жінок а, врешті, 

траплялися села «де вже лише одна стара бабуся вміє писати писанки і за них 

каже собі нераз дорогого платити» [87, с. 169]. Іншим доказом занепаду звичаю 

М. Кордуба вважав писанки на червоному тлі, бо «коло них менше заходу». На 

цих писанках відтворено тільки дві або три барви. Такі писанки називали на 

Сокальщині написана «в один віск», або написана «в два воски», на них 

орнамент був написаний білою і жовтою фарбою на червоному тлі. До таких 

писанок треба зачислити також взори, писані білою і жовтою фарбами на 

чорному тлі. Такі писанки називали на Сокальщині «жалобними». 

 Траплялися, однак, села, де звичай не занепадав, а поширювався. У тих 

селах менше вживалися крашанки та писанки на червоному тлі. Тут з’являлися 

писанки з чорним тлом, розписані «в три воски». 

 Виходячи з того, що писанка — найпродуктивніший вид українського 

народного мистецтва XIX ст. (щовесни в кожному селі виготовлялося від 

кількасот до двох-трьох тисяч нових зразків), вона неминуче стала 

стилетворчим фактором для решти видів, у першу чергу, для стінопису, 

мальованої кераміки. Утім, і зворотні процеси мали місце, що засвідчують 

назви візерунків писанок: «вишиванка», «мережанка», «рушничок» (Іл. 6.11, 

6.12) [154, с. 152]. У кожному районі композиційний лад і колорит писанок 

утворює стилістичний ансамбль з рештою видів народного мистецтва. 

 Писанки з типовою сокальською орнаментикою сьогодні можемо 

спостерігати в музейних збірках Польщі на українській території, що відійшла 

сусідній державі. Так, у фондах Музею народного мистецтва в Грубешеві 

(колись — частина Сокальського повіту) зберігаються зразки давніх писанок, 

що повністю відтворюють традицію саме писанки Сокальщини. Взірці виконані 

недосконало, що свідчить про те, що їх авторами були звичайні люди, а не 

досвідчені писанкарки. Проте збережено орнаментику, композиційне та 

колористичне вирішення. На Холмщині дотепер зберігаються мотиви «сонце», 
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«спіраль», «букова рожа», «дерево життя», що тотожні із сокальськими. 

Характерним є те, що зафіксовано українські прізвища авторок цих писанок 

(здебільшого жінки). Ці прізвища поширені в самому Сокалі та його околицях й 

сьогодні. Писанки ж польських авторів суттєво відрізняються.  

 Різноманітність описаних символів дає можливість зрозуміти глибину 

мудрості українського народу, його вміння оберігати себе, свою оселю, родину, 

життя, утворювати магічне писанкове коло захисту в обрядах і звичаях. 

Писанки, оздоблені символами-оберегами, дарували у Великодні свята рідним, 

хрещеним, а дівчата дарували писанки коханим хлопцям. 

 Крашанку, а краще писанку, отриману на Великдень після першого 

христосування, зберігали, «бо вона відвертала напасті злого чоловіка». Крім 

того, така писанка, за народними віруваннями, «припиняла пожежу». Дівчата 

вмивалися з першою крашанкою-галункою (крашанкою червоного кольору), 

«щоб кращими бути». 

 Ікони, розвішані на стіні, прикрашали паперовими квітами або 

«пташками» з крашанок. Виготовляли їх так: сире яйце, яке призначалося для 

крашанки, видували, опісля, зафарбувавши у відварі цибулиння, хлібом 

заліплювали отвори та з хліба ж ліпили голівку пташки, з паперу витинали 

крила та хвіст, і готову «пташку» підвішували на нитці. Такі народні іграшки-

прикраси виготовляли аж до 30-х років ХХ ст. [136, с. 9]. 

 Щодо техніки виготовлення писанок на Сокальщині таке спостереження 

зафіксував В. Кравченко: «По наших селах вона відома лише обмеженій 

кількости жінок-фахівців, при чому значна кількість їх з цього робить 

таємницю, аби хтось не довідався про її нескладні способи штуки» [3, с. 5]. 

 Фарби для писанки готували з природних барвників, тобто здебільшого 

різних рослин і насіння. Збирали їх заздалегідь (влітку та восени), освячували в 

церквах і мали напоготові перед Великоднем. Жовту фарбу отримували з гілок 

чи кори дикої яблуні або дріку красильного (рослина родини бобових); зелену 

— з пролісків, насіння з чорного соняшника, барвінкового листя; червону дуже 
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рідко робили в домашніх умовах з рогу оленя, частіше купували фарби 

рослинного походження з червоного (Бразилія) або сандалового дерева: 

коричневу фарбу отримували з бруньок вільхи, ліщини, кори дуба, листя 

кінського каштанау; чорну готували з чорнильних горішків дуба, листків 

чорноклена. 

 У наші часи рідко використовуються природні барвники, здебільшого 

вживають хімічні, анілінові барвники для вовни, які чудово, в яскраві тони 

фарбують шкаралупу яєць. Але із цим ми дещо втрачаємо, певним чином 

порушуючи таїну писанки. 

 Уже згадувана раніше майстриня-писанкарка І. Білянська, спираючись на 

давні традиції, залишила незліченну кількість власних композицій і цілком 

оригінальних технічних і художніх засобів. Цілу сторінку зразків писанок її 

авторства виявлено в альбомі Зенона Елиїва «Двадцять кіп писанок» [56, с. 75]. 

Її композиції утворюються з площин. Вона рідко звертається до контурного 

розпису, застосовує багатоколірність з відтінками одного тону, чого не 

зустрічається в писанках майстрів інших околиць. 

 Майстриня створювала писанки за давніми трипільськими мотивами і  

мотивами інших районів: гуцульських, подільських. Кожна писанка має свою 

особливість. Зокрема, у сокальських є традиційні орнаменти, зроблені 

контурним малюнком, розташовані симетрично по лінії розводу: квіти, 

«вітрячки», «павучки», «грабельки».  

 Ірина Білянська творчо експериментує, удосконалює технічні прийоми 

для надання нового ефекту своїй композиції. Наприклад, щоб одержати окремі 

різнокольорові площини, вона послаблює насиченість кольору, або знищує 

його, занурюючи писанку в кислоту. Через вибілювання у капустяному квасі 

вона змогла одержати широку палітру барв. 

 Її розпис був без традиційних контурів восковою лінією. Поверхню яйця 

вона заповняла гірляндами з дрібних квіток і листків, огортала ними вишивкові 

взори, тризуби, патріотичні написи і написи «Христос Воскрес». 
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 Характерним зразком творчості І. Білянської є орнамент писанки, в якому 

кілька галузок квітів в’яжуться в одне ціле. Ширші квіткові мотиви 

поєднуються з дрібнішими дуже вміло, легко і дають повну композиційну 

завершеність. Побудові малюнку відповідає багатство тонів, — легких, ніжних, 

у різних відтінках, пластично виділених вдалим розташуванням темних і ясних 

площин. Ірина Білянська — неперевершений майстер у розміщенні кольорових 

плям, розумінні принципів сполуки кольорів і створенні прекрасної гармонії 

відтінків. 

 Розквіт творчості І. Білянської припав на 1930-ті роки. У цей час у неї 

радо вчилися робити писанки дівчата не тільки свого, а й сусідніх сіл. Здібніші 

писанкарки — Надія Михайловська із с. Городиловичі, Ганна Костюк, Ольга 

Кондратюк з с. Хороброва та інші створили оригінальні розписи.  

 На творчість І. Білянської звернув увагу вже згадуваний 

мистецтвознавець Дем’ян Горняткевич. Він відзначав, що Білянська «довела 

творчість до виняткових досягнень і створила власний стиль, який має всі 

ознаки новітніх течій, але випливає з традиції…» [41, с. 313]. 

 Від того часу, як знаємо, відбулося багато змін. Через індустріалізацію 

Сокальського району багато сілзникли. Північно-західну частину Сокальщини 

відірвано від України та прилучено до Польщі. Корінне населення силоміць 

було виселене. У звільнених хатах поселилися робітники з Росіі та інших 

територій. Традиція розписувати писанки була жорстоко перервана. 

 Зараз, коли настали часи відродження народного мистецтва, на теренах 

Сокальщини вже зроблені перші спроби відновлення писанкарства. 

 Видатний український писанкар з м. Червонограда Тарас Городецький 

писанкою захопився наприкінці 1980-х рр. Майстер осягнув цей вид народного 

мистецтва настільки, що протягом десяти років став одним з 

найавторитетніших, найшанованіших майстрів-писанкарів не лише в Україні, а 

й за її межами. Музейні працівники та приватні колекціонери США, 

Німеччини, Чехії, Польщі бажали додати до своїх збірок його роботи. Палітра 
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його творчості надзвичайно широка: давні традиційні символи в гармонійному 

поєднанні, мотиви трипільської символіки, сокальські космацькі мотиви. 

Неперевершеним роботам Т. Городецького притаманна композиційна 

вишуканість, надзвичайно багатий рисунок і колористика, досконала техніка 

виконання (Іл. 6.13, 6.14).  

 Сьогодні знаною писанкаркою та художницею на Львівщині є Віра 

Чипурко. Її внесок у відродження писанкарства важко переоцінити. Вона 

влаштовує майстер-класи, на яких ознайомлює з походженням традиції 

розписувати яйця, із символікою писанкових мотивів і елементів. Уже 

впродовж 20-ти років майстриня виготовляє писанки за сокальськими, 

гуцульськими, тернопільськими, трипільськими мотивами здебільшого в 

традиційній для Сокальщини кольоровій гамі (Іл. 6. 15). 

 Серед сокальських писанкарок також слід згадати Лесю Антонюк із с. 

Свитазів, що продовжує давню сімейну традицію і навчає писанкарству своїх 

вихованців [147, с. 5],  Марію Горбунову, писанки якої є в музеях Львова, 

Києва, Торонто, Нью-Йорка, Сіднея. На долю писанкарки та її родини випав 

Сибір, але навіть там, на чужині, на папері писала писанки кольоровими 

олівцями і, як вона казала: «Здавалось мені, наче вони справжні…» Серед усіх 

писанок п. Марії вирізняються суто сокальські, написані на чорному тлі з 

характерним рослинним орнаментом, композицією (Іл. 6.16, 6.17). Новаторство 

майстрині полягало в незвичному зображенні на писанці овальної площини, 

заповненої дрібним геометричним рисунком, за словами п. Марії — 

фрагментом гуцульської вишивки (своєрідна писанка на писанці) (Іл. 6.18). 

 Також сьогодні відомою писанкаркою є Ольга Ровецька, що створює 

традиційні для Сокальщини писанки, фарбуючи їх природніми барвниками за 

давньою технологією виготовлення (Іл. 6.19, 6.20). Майстриня активно працює, 

проводить майстер-класи з писанкарства, творчо експериментує, поєднуючи 

трацицію з новаторством (Іл. 6.21). 
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Висновки до розділу 6 

 Підсумовуючи, можна сказати, що традиційна сокальська писанка 

оберігає надзвичайно багату, здавен розроблену символіку та характерні саме 

для цього мистецького осередку принципи декорування. Композиційні схеми 

декору демонструють орнамент геометричний з найбільш поширеними давніми 

мотивами (крапка, решітка, «клинці», «вітрячски», «кошики», «драбинки» та 

ін.); зооморфний, орнітоморфний (курячі, гусячі, качині лапки, метелики, 

баранячі ріжки). І хоча для сокальської писанки також притаманні окремі 

спільні символічні тлумачення знаків на всіх теренах України, у мотивах і 

орнаментиці, художніх прийомах, техніках виконання простежується низка 

локальних особливостей у колористичному вирішенні та способах розпису. 

Сокальська писанка одразу впізнається за характерним чорним, інколи 

червоним тлом. Часто на природний колір шкарлупи яйця наноситься 

контурний рисунок червоною фарбою. Поява в писанковій сокальській 

орнаментиці рослинних мотивів, здійснюваних вільним розписом, ймовірно, 

була новаторством, яке творчо засвоїлося, оскільки було співзвучним 

естетичним уявленням людей і дуже швидко набуло поширення, стало 

традиційним і таким, що вважається характерним для цього локального 

осередку. Інших технік, крім вільного розпису, на сокальських писанках не 

виявлено. Іноді, як альтернативу розпису, використовували «крашення» 

(крашанка). 

Сьогодні відбуваються інтенсивні процеси відродження писанкарства. Це 

обумовлено тим, що писанка здобула в нашому соціумі нові ролі — роль 

джерела для творчості, роль берегині народної пам’яті, роль історичну.  
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ВИСНОВКИ 

 Народне мистецтво Сокальщини першої половини XIX — другої 

половини ХХ ст. є своєрідним художнім явищем національної культури в 

порубіжному українсько-польському локальному осередку. Наявна 

історіографія лише в незначному обсязі фіксує окремі артефакти процесів і 

художньо-стилістичних засад народного мистецтва Сокальщини та засвідчує, 

що обрана тема досі не була предметом спеціального дослідження в контексті 

української мистецтвознавчої науки, хоч це єдиний, надійний і незамінний 

спосіб наукового висвітлення взаємодії та взаємозв’язків різноетнічних культур 

у безперервному процесі культурно-історичного розвитку. Ця обставина дає 

підставу наголошувати на актуальності здійсненої роботи, у межах якої за 

науковими критеріями сформовано комплекс основних видів народної 

творчості Сокальщини та здійснено художній аналіз характерних особливостей 

кожного з них. 

 Доведено, що народне мистецтво Сокальщини впродовж досліджуваного 

періоду існувало та розвивалося в умовах українсько-польського порубіжжя як 

необхідний спосіб вираження свідомості, самоідентифікації та боротьби за 

єдність з усім українським народом у єдиній Українській державі, було 

своєрідною формою протесту проти національного гніту. 

 Встановлено, що політична, економічна та демографічна ситуації в 

умовах порубіжжя та панування іноетнічних держав творили перешкоди для 

народної творчості. Нерівність у правах, перебування під постійним гнітом 

завойовників, сепаратистські настрої серед польської шляхти, нищення 

православ’я і греко-католицького віросповідання призвели до суперечливих 

відносин між двома народами. Показано, що це позначилося на всіх аспектах 

життя українського населення Сокальщини.  

 Факти, встановлені під час експедицій, засвідчили, що економічний 

розвиток на досліджуваних теренах мав однобоке спрямування з метою 

перетворення підконтрольних земель на сировинний додаток. Це спричинило 
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крайнє зубожіння селян, що вплинуло на народну творчість, і тільки з 

розвитком торгівлі в побуті сокальчан поступово починають з’являтися 

європейські промислово-фабричні вироби та сировина. У ручному ткацтві для 

власних потреб почали використовувати фабричну пряжу, а в народне ткацтво 

увійшли нові види текстильної сировини: бавовняна пряжа, натуральний шовк і 

металеві нитки (сухозліть). Одночасно з’явився доступ до нових принципів 

формотворення, способів декорування, невідомих досі взірців орнаменту.  

 З’ясовано механізми змін, що відбувалися у народному мистецтві 

впродовж досліджуваного періоду, окреслено основні тенденції. Хоча вплив 

поляків незмінно полягав у здійсненні різноманітних адміністративних утисків, 

він не міг подолати зовнішній вплив європейського мистецтва на творчість 

народних майстрів Сокальщини. 

 Доведено, що переселенці на Сокальщині залишили свій слід у 

мистецькому спадку через відображення в роботах соціальних мотивів, 

постання нових образів — «шляхтич», «дідич», «монах», «священик», «єврей»; 

через заміну традиційної геометричної орнаментики на рослинні мотиви 

суголосні з естетичними нормами й уподобаннями місцевої громади, які 

швидко були засвоєні та почали трактуватись як свої через намагання майстрів 

догодити смакам заможних покупців-замовників. Поступово відбувався 

позитивний взаємний вплив на народне мистецтво культур обох народів — 

українського і польського. 

 Виявлено спорідненість елементів одягового комплексу, кераміки, 

писанкарства, ткацтва в музеях Томашева Любельського, Грубешева, Замостя. 

Встановлено, що в музеях порубіжних районів Польщі, які сьогодні межують з 

Сокальським районом, у значних об’ємах представлено взірці народної 

творчості, типові для народного мистецтва Сокальщини. 

 Виявлено, що для історичного розвитку народного мистецтва 

Сокальщини досліджуваного періоду характерне розшарування на міське 

мистецтво та мистецтво сільського середовища.  
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 Визначено основні види народного мистецтва Сокальщини (народне 

вбрання, вишивка, ткацтво, кераміка, писанка), та проаналізовано твори різних 

типологічних груп, виявлено типологічну еволоцію форм, особливості 

компонування декору та локальні композиційні особливості традиційного 

орнаменту. 

 Доведено глибоку спорідненість у технологічних процесах виготовлення 

народного мистецтва на Сокальщині (прядіння, ткання, окремі техніки 

вишивки, застосування гончарного круга, розпис писанок) з традиційним 

мистецтвом усіх реґіонів України, у першу чергу з Волинню, Поділлям, 

Поліссям. 

 Встановлено, що наприкінці XIX ст. для народної вишивки Сокальщини 

був найбільш характерний геометричний орнамент, проте спостерігалася 

тенденція до поступового переходу до натуралістичних рослинних мотивів, що 

були популярними в той час у Європі. На зміну геометризованим елементам, 

укладеним у рапортні та стрічкові композиції, прийшли легкі повітряні 

орнаменти, утворені з стилізованих квітів, пуп’янків, листків. Часто в одному 

виробі поєднувалися рослинні й геометричні візерунки, а найдавніша техніка 

гапту (настилування, гладь) білими нитками органічно співіснувала з дрібними 

хрестиковими мотивами. 

 З’ясовано, у чому полягають традиції народного ткацтва досліджуваного 

локального осередку та чим вони зумовлені; описано основні типи тканих 

виробів, висвітлено принципи їх композиції, орнаменту, колористики. Ткацьке 

ремесло розвивалось у двох напрямках: товарне виробництво (виготовлення 

виробів на збут), що було підлаштоване під смаки покупців чи замовників, і 

виробництво для домашнього вжитку, що переважно було поширене в 

сільському середовищі, де й були збережені традиції народного ткацтва та 

килимарства Сокальщини. 

 Досліджено розвиток сокальської кераміки як самобутнього художнього 

явища. У XIX столітті тут працювало багато відомих майстрів-кераміків, серед 
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них В. Шостопалець, І. Білик, І. Боярський, І. Гордійчук. Найбільше 

прославилася кераміка Сокальщини завдяки виробам В. Шостопальця (його 

кахлі, посуд, дзбанки тощо). Для сокальської кераміки було характерним 

використання своєрідних орнаментальних мотивів — мотив годинника, вільний 

розпис, розміщення текстових фрагментів на баньках, дзбанках, 

антропоморфному посуді. Зміст текстів був соціально загострений та 

відображав відносини в суспільстві. Тексти наносили на поверхню виробу 

часто гумористичні або й глузливі. 

 Встановлено, що гончарство на Сокальщині занепало з низки причин: 

складне виробництво, що потребувало особливого вміння та знання технології, 

не змогло конкурувати з потоком товарів фабричної промисловості, а окрім 

того, всілякими адміністративними заходами  майстрів позбавляли 

устаткування та створювали умови, що унеможливлювали подальший розвиток 

ремесла. 

 Звернено особливу увагу та проаналізовано художні особливості народної 

писанки Сокальщини кінця XIX — початку XX ст. З’ясовано, що писанкарство 

цього локального осередку активно розвивалося у досліджуваний період, 

зберігаючи давню традицію та делікатно вносячи й зміни, узгоджені з 

досягненнями тогочасного мистецького процесу. Проаналізовано символіку 

орнаментики сокальської писанки, варіанти її мотивів. Досліджено роль 

писанки в народних обрядах і звичаях; висвітлено технологічний бік виконання 

писанки на Сокальщині, особливості добору колористики з урахуванням 

семантики барв і їхніх співвідношень. 

 Виявлено спорідненість писанкарства Сокальщини з мистецтвом 

сокальської вишивки — за колоритом і особливостями еволюції орнаменту. 

Якщо давніші взірці писанок вкривали дрібним геометричним орнаментом, то 

від кінця XIX ст. поступово закріплюється вільний розпис із рослинними 

мотивами, що від початку вважався новаторством, проте його активно 

засвоювали майстрині й з часом він перетворився на традицію. 
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 Зібраний і досліджений фактологічний матеріал дозволяє говорити про 

самобутність народного мистецтва Сокальщини як вагомого явища в цілісному 

комплексі української національної культури. 

 Отримані результати створюють певні передумови для подальшого їх 

вивчення і практичної реалізації заходів щодо відродження традицій різних 

видів народного мистецтва Сокальщини. На тлі поширення сучасних 

псевдонародних узорів, відходу від традиційних технологій і матеріалів 

рекомендуємо зображення виявлених зразків предметів народного мистецтва 

використовувати при укладанні альбомів для подальшого відтворення 

майстрами для популяризації архаїчних орнаментів. Крім того, багатство 

виявлених матеріалів може стати джерелом творчих інспірацій для сучасних 

митців і дизайнерів предметів інтер’єрного призначення, при створенні 

колекцій одягу. 
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верхній частині рукава. м. Сокаль. Поч. XX ст. Світлина О. Василькової. 

Іл. 3.2.22. Жіночі сорочки. с. Переспа. Поч. XX ст. Зберігаються в Художньому 

музеї «Сокальщина» м. Червоноград. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.23. Завужені манжети сорочок «дуди». 

Іл. 3.2.24. Манжети вишитих сорочок, зібрані в рюші. с. Лучиці. Світлини        

Х. Приймак. 

Іл. 3.2.25. Виложистий комір жіночої сорочки. с. Волиця. 1925 р. Світлини       

Х. Приймак. 

Іл. 3.2.26. Комір жіночої вишитої сорочки. с. Лучиці. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.27. Комір жіночої вишитої сорочки. м. Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.28. Виложисті коміри жіночих сорочок. м. Червоноград (Кристинопіль). 

Сорочки зберігаються в Художньому музеї «Сокальщина» м. Червоноград. 

Світлина Х. Приймак. 

 Іл. 3.2.29. Схема крою жіночої уставкової сорочки [161, с. 27]. 

Іл. 3.2.30. Грубешівсько-томашівський одяговий комплекс. Експозиція 

Грубешівського музею ім. С. Сташиця (Польща). Фото О. Василькової. 

Іл. 3.2.31. Чоловічі вишиті сорочки. Експозиція Художнього музею 

«Сокальщина», м. Червоноград. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.32. Чоловіча сорочка. с. Лучиці. 1915-1920 рр. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.33. Чоловічі сорочки. с. Лучиці. 1920-1922 рр. Світлини Х. Приймак. 

Іл. 3.2.34. Манишки чоловічих сорочок з бічним розрізом. а) с. Боб’ятин, б) с. 

Перев’ятичі. Світлини Х. Приймак. 



179 
 

Іл. 3.2.35. а) Чоловіча весільна сорочка. с. Стенятин. Поч XX ст., б) манишка. 

[161, с. 24]. 

Іл. 3.2.36. Комплект весільних сорочок. с. Глухів. Експозиція Художнього 

музею «Сокальщина», м. Червоноград. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.37. Чоловіча весільна сорочка. м. Сокаль. Експозиція історико-

краєзнавчого музею «Сокальщина», м. Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.38. а) Спідниця-мальованка. с. Себечів; б) фрагмент нижньої частини. 

Експозиція Художнього музею «Сокальщина», м. Червоноград. Світлини         

Х. Приймак. 

Іл. 3.2.39. а) Спідниця-мальованка. с. Поториця, б) фрагмент нижньої частини 

(басманки). 

Іл. 3.2.40. Взірці вибійчаного орнаменту. 

Іл. 3.2.41. Запаски: а), б), в) с. Спасів; г), д) с. Поториця. Світлини Х. Приймак. 

Іл. 3.2.42. Запаски: а) с. Шарпанці; б) с. Себечів; в) с. Поздимир. Світлини        

Х. Приймак. 

Іл. 3.2.43. Дівчата в горсетах. с. Бояничі. Поч. XX ст. 

Іл. 3.2.44. Горсет. с. Добрячин. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.45. Дівчата у камізелях: а) с. Зубків, б) м. Сокаль. Фото О. Василькової; 

в) камізелька м. Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.46. Дівчина у шпанцирі. URL : http://folkcostume.blogspot.com. 

Іл. 3.2.47. Безрукавка шпанцир. Експозиція історико-краєзнавчого музею 

«Сокальщина», м. Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.48. Дівчина у кабаті. 

Іл. 3.2.49. Кабат жіночий. Експозиція історико-краєзнавчого музею 

«Сокальщина», м. Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.50. Кабат жіночий. с. Завишень. а) вигляд спереду, б) спинка. 

Іл. 3.2.51. а) Чоловік у кабаті. URL : http://folkcostume.blogspot.com; б), в) г) — 

кабати чоловічі. Світлини Х. Приймак. 

Іл. 3.2.52. Чоловіча полотняна капота [184, с. 36]. 

http://folkcostume.blogspot.com/
http://folkcostume.blogspot.com/
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Іл. 3.2.53. Кацабайка. с. Поториця. Експозиція історико-краєзнавчого музею 

«Сокальщина», м. Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.54. Серм’яги чоловічі (серменги). с. Добрячин. Експозиція Художнього 

музею «Сокальщина», м. Червоноград. Світлини Х. Приймак. 

Іл. 3.2.55. Сукмана чоловіча: а) вигляд спереду; б) спинка [184, с. 23]. 

Іл. 3.2.56. Жінки в кожухах: а) вигляд спереду, б) вигляд ззаду.[ 184, с. 41]. 

Іл. 3.2.57. Мандина. м. Кристинопіль (тепер Червоноград). Експозиція 

Художнього музею «Сокальщина», м. Червоноград. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.58. Солом’яний капелюх, плетений «в зубці». м. Кристинопіль (тепер 

Червоноград). Експозиція Художнього музею «Сокальщина», м. Червоноград. 

Світлина Х. Приймак. 

Іл. 3.2.59. Дівчина у традиційних прикрасах. Фото з архіву Ю. Кореня. 

Іл. 3.2.60. Жіночі черевики «румунки». Майстер Лука Костира. с. Зубків. 40-ві 

рр. XX ст. Світлина Х. Приймак. 

Ілюстрації до розділу 4 

Іл. 4.1.1. Рушники. с. Себечів. 1930-ті рр. Експозиція Художнього музею 

«Сокальщина», м. Червоноград. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.2. Рушник (фрагмент). с. Забужжя 1925 — 1927 рр. Експозиція 

Художнього музею «Сокальщина», м. Червоноград. Світлина Х. Приймак. 

Іл.4.1.3. Рушники з геометричним орнаментом: а) с. Забужжя; б) с. Лучиці. 1933 

р.; в) с. Зубків. Світлини Х. Приймак. 

Іл. 41.4. Фрагменти рушників з патріотичними написами: а) с. Перев’ятичі; б) с. 

Себечів; в) с. Копитів. Експозиція історико-краєзнавчого музею «Сокальщина», 

м. Сокаль. Світлини Х. Приймак. 

Іл. 4.1.5. а), б), в) Фрагменти рушників з ініціалами вишивальниці. с. Лучиці. 

Світлини Х. Приймак. 
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Іл. 4.1.6. Рушник з національною символікою та патріотичним написом. с. 

Лучиці. Етнографічна музейна кімната при Будинку культури у с. Лучиці. 

Світлина Х. Приймак. 

Іл 4.1.7. Рушник з мотивом тризуба. с. Лучиці. Етнографічна музейна кімната 

при Будинку культури у с. Лучиці. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.8. Рушник з національною символікою та патріотичним написом. с. 

Копитів. Експозиція історико-краєзнавчого музею «Сокальщина», м. Сокаль. 

Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.9. Рушник з національною символікою та патріотичним написом. 

с.Себечів. Експозиція історико-краєзнавчого музею «Сокальщина», м. Сокаль. 

Світлини Х. Приймак. 

Іл. 4.1.10. На дівчині — сорочка, рукав якої оздоблений вишивкою зі 

стилізованим мотивом тризуба. с. Межиріччя. Світлина О. Василькової. 

Іл. 4.1.11. Запаска, декорована вишивкою з мотивом тризуба, укладеним у 

рапортну композицію. с. Долобичів (тепер — територія Польщі). 

Іл. 4.1.12. Рукав жіночої сорочки із закомпонованим у вишитому орнаменті 

мотивом тризуба. 

Іл. 4.1.13. Пошивка для подушки. с. Ільковичі. Експозиція історико-

краєзнавчого музею «Сокальщина», м. Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.14. Пошивки для подушок. Експозиція історико-краєзнавчого музею 

«Сокальщина», м. Сокаль. Світлини Х. Приймак. 

Іл. 4.1.15. Святкова скатертина. с. Перев’ятичі. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.16. Фрагмент святкової скатертини. с. Перев’ятичі. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.17. Фрагмент святкової скатертини. с. Бояничі. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.18. а) Жіноча сорочка. с. Савчин; б) фрагмент вишивки рукава (верх), в) 

низ рукава сорочки. Світлини Х. Приймак. 

Іл. 4.1.19. а) Жіноча сорочка. с. Скоморохи, б) фрагмент вишивки рукава (верх); 

в) низ рукава сорочки. Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 4.1.20. Жіночі сорочки. с. Себечів. Експозиція Художнього музею 

«Сокальщина», м. Червоноград. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.21. Жіноча сорочка. с. Боб’ятин. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.22. Жіноча сорочка. с. Боб’ятин. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.23. Святкова жіноча сорочка. с. Спасів. Зберігається в Музейній кімнаті 

с. Спасів. Світлини Х. Приймак. 

Іл. 4.1.24. Жіноча святкова сорочка. с. Савчин. 1910 р. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.25. Жіночі святкові сорочки. с. Копитів. Кін. XIX — поч. XX ст. 

Експозиція Художнього музею «Сокальщина», м. Червоноград. Світлина         

Х. Приймак. 

Іл. 4.1.26. Жіночі святкові сорочки. м. Кристинопіль (тепер Червоноград). 30-ті 

рр. XX ст. Експозиція Художнього музею «Сокальщина», м. Червоноград. 

Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.27. Жіноча святкова сорочка. с. Поториця. 30-ті рр. XX ст. Світлини Х. 

Приймак. 

Іл. 4.1.28. Зображення птаха, вишите на полику чоловічої весільної сорочки. 

м.Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.29. Чоловіча сорочка з ініціалами власника Луки Пасіки. с. Перев’ятичі. 

Світлина Х. Приймак. 

Іл.4.1.30. Жіноча сорочка. м. Сокаль. 20-ті рр. XX ст. і її фрагмент з вишитими 

ініціалами власниці Марії Хрущ. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.31. Фрагменти вишиття чоловічої сорочки, що були випороті з метою 

збереження і перевезення. с. Долобичів (тепер — територія Польщі). Світлина 

Х. Приймак. 

Іл. 4.2.1. Крайка жіноча. [100, с. 31]. 

Іл. 4.2.2. Крайка жіноча з китицями. [100, с. 30]. 

Іл. 4.2.3. Крайка жіноча. с. Поториця. Світлина О. Василькової. 

Іл. 4.2.4.Крайка чоловіча. с. Зубків. Світлина О. Василькової. 

Іл. 4. 2 5. Фрагмент безворсового килима. [100, с. 27]. 
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Іл. 4.2.6. Фрагмент безворсового килима. [100, с. 27]. 

Іл. 4.2.7. Рядно, декороване смугастим орнаментом. с. Пархач. Експозиція 

історико-краєзнавчого музею «Сокальщина», м. Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.2.8. Вовняне рядно (фрагмент). с. Боб’ятин. Експозиція історико-

краєзнавчого музею «Сокальщина», м. Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.2.9. Фрагмент рядна. Перебірне ткацтво. с. Лучиці. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.2.10. Рядно. с. Лучиці. Майстриня Ірина Маковська. Кін. 50-х — поч. 60-х 

рр. XX ст. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.2.11. Рядно. с. Лучиці. Майстриня Ірина Маковська. Кін. 50 - х — поч. 60-х 

рр. XX ст. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.2.12. Рядно. с. Лучиці. Майстриня Ірина Маковська. Кін. 50 - х — поч. 60-х 

рр. XX ст. Світлина Х. Приймак. 

Ілюстрації до розділу 5 

Іл. 5.1. Лицьові кахлі з печі. м. Сокаль. 1852 р. [65, с. 37]. 

Іл. 5.2. Лицьова кахля зі записом про власника та дату створення печі. м. 

Сокаль. 1852 р. [65, с. 38]. 

Іл. 5.3. Лицьова кахля з мотивом годинника. м. Сокаль. 1852 р. Світлина          

Х. Приймак. 

Іл. 5.4. Кахля з мотивом «птах на гілці». м. Сокаль. 1852 р. Світлина                 

Х. Приймак. 

Іл. 5.5. Кутова кахля з оберненим зображенням птаха. м. Сокаль. 1852 р. [65, с. 

23]. 

Іл. 5.6. Кахля з мотивом птаха майстра М. Кірика. м. Сокаль. 1860-1870 рр. [65, 

с. 40]. 

Іл. 5.7. Кахля з мотивом птаха, вписаним  в розетку, майстра М. Кірика. м. 

Сокаль. 1860-1870 рр. [65, с. 40]. 

Іл. 5.8. Кахля з мотивом кози. Майстер М. Кірик. м. Сокаль. 1860-1870 рр. 

Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 5.9. Кутові кахлі з мотивом птаха. Майстер І. Білик. м. Сокаль. 1860-1870 рр. 

[65, с. 43]. 

Іл. 5.10. Фото печі авторства В. Шостопальця з архіву М. Гринюк. м. Сокаль. 

1877-1878 рр. 

Іл. 5.11. Кахлі з печей В. Шостопальця з написами, у яких йдеться про автора, 

місто, вулицю і час виготовлення. м. Сокаль. 1877 — 1878 рр. [65, с. 438]. 

Іл. 5.12. Кахлі з мотивом птаха. Майстер В. Шостопалець. м. Сокаль. 1877 — 

1878 рр. Сокальський музей «Людина. Земля. Всесвіт.». Світлини Х. Приймак. 

Іл. 5.13. Кахля з мотивом годинника. Майстер В. Шостопалець. м. Сокаль 1877 

— 1878 рр. [65, с. 39]. 

Іл. 5.14. Карнизні кахлі. Майстер В. Шостопалець. м. Сокаль. 1877-1878 рр. 

Сокальський музей «Людина. Земля. Всесвіт.». Світлина Х. Приймак. 

Іл. 5.15. Баньки майстра М. Кірика. [65, с. 60]. 

Іл. 5.16. Баньки пізнішого періоду творчості в. Шостопальця. м. Сокаль. 1870-ті 

рр. Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького. Світлина                 

Х. Приймак. 

Іл. 5.17. Банька. Майстер І. Гордійчук. м. Сокаль 1877 р. [65, с. 72]. 

Іл. 5.18. Дзбан з мотивом годинника. Майстер М. Кірик. м. Сокаль. [65, с. 57]. 

Іл. 5.19. Дзбанок. Майстер В. Шостопалець. м. Сокаль. 1873 р. [65, с. 96]. 

Іл. 5.20. Дзбан. Майстер І. Білик. м. Сокаль. 1870-ті рр. [65, с. 100]. 

Іл. 5.21. Миски роботи І. Гордійчука. м. Сокаль. [65, с. 111]. 

Іл. 5.22. Горщики-двійнята. Майстер В. Шостопалець. м. Сокаль. Музей Івана 

Гончара. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 5.23. Антропоморфна посудина «Єврей». Майстер В. Шостопалець. м. 

Сокаль. 1874 р. Сокальський музей «Людина. Земля. Всесвіт.». Світлина Х. 

Приймак. 

Іл. 5.24. Антропоморфна посудина «Панич». м. Сокаль. 1870-ті рр. [65, с. 125]. 

Іл. 5.25. Антропоморфна посудина «Єврей». Майстер О. Шостопалець. м. 

Сокаль. 1865 р. Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 5.26. Кахля з печі В. Шостопальця з написом (переклад тексту). Історико-

етнографічний музей «Сокальщина» в м. Сокалі. Світлина Х. Приймак. 

Ілюстрації до розділу 6 

Іл. 6.1. Писанка з компонуванням орнаменту у восьми сегментах з мотивом 

«вітрячка». Відтворила О. Гаврилюк. с. Спасів. 2016 р. Експозиція Історико-

етнографічного музею «Сокальщина» в м. Сокалі. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 6.2. Писанки з мотивом «зірка». [102, таб. 5]. 

Іл. 6.3. Писанка з мотивом «зірка». Писанкар Т. Городецький. [101, с. 129]. 

Іл. 6.4. Писанка з мотивом «решітка». Писанкарка О. Гаврилюк. с. Спасів. 2016 

р. Експозиція Історико-етнографічного музею «Сокальщина» в м. Сокалі. 

Світлина Приймак Х. 

Іл. 6.5. Писанки Сокальщини XIX ст. [127, с. 2]. 

Іл. 6.6. Писанки Сокальщини XX ст. [127, с. 3]. 

Іл.6.7. Писанка з мотивом «сосонка». Писанкарка О. Гаврилюк. с. Спасів. 2016 

р. Експозиція Історико-етнографічного музею «Сокальщина» в м. Сокалі. 

Світлина Приймак Х. 

Іл. 6.8. Писанка з мотивами «листочки» і «квітки». Писанкарка М. Горбунова. 

м. Сокаль. Світлина Приймак Х. 

Іл. 6.9. Писанка з мотивом «дубове листя». Писанкарка М. Горбунова. м. 

Сокаль. Світлина Приймак Х. 

Іл. 6.10. Писанка з квітковим орнаментом. Поч. XX ст. [100, с. 42]. 

Іл. 6.11. Писанка «Рушничок». Писанкарка Л. Ковальчук. с. Спасів. 2016 р. 

Експозиція Історико-етнографічного музею «Сокальщина» в м. Сокалі. 

Світлина Приймак Х. 

Іл. 6.12. Писанка «Рушничок». Писанкарка М. Горбунова. м. Сокаль. Світлина 

Приймак Х. 

Іл. 6.13. Писанки із сокальським орнаментом. Писанкар Т. Городецький [101, с. 

87]. 
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Іл. 6.14. Писанки із сокальським орнаментом. Писанкар Т. Городецький [101, с. 

85]. 

Іл. 6.15. Писанки В. Чипурко. с. Спасів. Кін. XIX — поч. XX ст. Фото з 

особистої фототеки В. Чипурко. 

Іл. 6.16. Писанки за сокальськими мотивами. Писанкарка М. Горбунова. м. 

Сокаль. 1990-ті рр. Світлина Приймак Х. 

Іл. 6.17. Писанка з квітковими мотивами. Писанкарка М. Горбунова. м. Сокаль. 

1990-ті рр. Світлина Приймак Х. 

Іл. 6.18. Авторська писанка з поєднанням писанкових і вишивальних мотивів. 

Писанкарка М. Горбунова. м. Сокаль. 1992 р. Світлина Приймак Х. 

Іл. 6.19. Писанка з рослинним орнаментом, написана натуральними 

барвниками. Писанкарка О. Ровецька. 2017 р. Світлина Приймак Х. 

Іл. 6. 20. Писанка з традиційним геометричним орнаментом з мотивом «зірка». 

Писанкарка О. Ровецька. 2017 р. Світлина Приймак Х. 

Іл. 6. 21. Авторська писанка з рослинним орнаментом. Писанкарка О. Ровецька. 

2017 р. Світлина Приймак Х. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

а) 

 

б) 

Іл. 3.2.1. а), б) — Спідниці «у збори». м. Сокаль. Поч. XX ст. Світлина              

Х. Приймак.  
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    а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

Іл. 3.2.2. Жіночий кавтаник (кафтан) [184, с. 35]. 
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Іл. 3.2.3. Овечий кожушок «футро» (футерко). м. Сокаль. 20-ті рр. XX ст. 

Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 3.2.4. Чоловіки в святкових строях. м. Сокаль. Кін. 20-х рр. XX ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.5. Молодий чоловік у традиційній вишитій сорочці. с. Бояничі. 
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Іл. 3.2.6. Селянська родина у традиційному верхньому одязі. с. Поториця. Кін. 

XIX ст. Світлина з фототеки Ю. Кореня. 
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Іл. 3.2.7. Селянська родина у традиційному строї. с. Шарпанці. 
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Іл. 3.2.8. Подружня пара. На жінці —  традиційний святковий стрій, на 

чоловікові — форма Українських Січових Стрільців. м. Сокаль. 1915 р. 
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Іл. 3.2.9. Учасники аматорського гуртка при читальні Просвіти у традиційному 

строї. с. Конотопи. 1929 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.10. Учасники хору у традиційному строї. с. Зубків. 1942 р. URL : 

http://www.sokal.lviv.ua. 

http://www.sokal.lviv.ua/
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Іл. 3.2.11. Жінки різного віку у святкових строях. с. Перемисловичі. Поч. XX ст. 

URL : http://www.sokal.lviv.ua. 

 

 

http://www.sokal.lviv.ua/
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Іл. 3.2.12. Родина у традиційному святковому вбранні. с. Себечів. 1928 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.13. Дівчата у традиційному вбранні під час фестин у с. Боб’ятин. 1932 р. 
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\ 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.14. Дівчина у святковому строї. с. Бутини. Кін XX ст. URL : 

http://www.sokal.lviv.ua. 

 

http://www.sokal.lviv.ua/
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Іл. 3.2.15. Членкині Союзу українок у традиційних строях. с. Конотопи. 1937р. 

URL : http://www.sokal.lviv.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.16. Молодь у традиційному строї.с. Спасів. URL : 

http://www.sokal.lviv.ua. 

http://www.sokal.lviv.ua/
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Іл. 3.2.17. Представниці Союзу українок у національному вбранні в                    

с. Поториця. 1930-ті рр. Фото з архіву Ю. Кореня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.18. Дівчата у святкових строях. С. Бояничі. Поч. XX ст. 

  



200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.19. Діти у традиційному святковому вбранні. с. Поториця 1933-34 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.20. Членкині Союзу українок у святковому строї. с. Тартаків. 30-ті рр. 

XX ст.  
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Іл. 3.2.21. Жіноча сорочка уставкового крою; фрагменти: манжети-дуди; 

вишивка на верхній частині рукава. м. Сокаль. Поч. XX ст. Світлини                 

О. Василькової.  
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Іл. 

3.2.22. Жіночі сорочки. с. Переспа. Поч. XX ст. Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 3.2.23. Завужені манжети сорочок «дуди». 
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Іл. 3.2.24. Манжети сорочок, зібрані у рюші. с. Лучиці. Світлина Х. Приймак. 

 

Іл. 3.2.25. Виложистий комір жіночої сорочки. с. Волиця. 1925 р. Світлина       

Х. Приймак. 
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Іл. 3.2.26. Комір жіночої вишитої сорочки. с. Лучиці. Світлина Х. Приймак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.27. Комір жіночої вишитої сорочки. м. Сокаль. 
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Іл. 3.2.28. Виложисті коміри жіночих сорочок. м. Червоноград (Кристинопіль). 

Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 3.2.29. Схема крою жіночої уставкової сорочки [161, с. 27].  
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Іл. 3.2.30. Грубешівсько-томашівський одяговий комплекс. Експозиція 

Грубешівського музею ім. С. Сташиця (Польща). Фото Оксани Василькової. 
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Іл. 3.2.31. Чоловічі вишиті сорочки. Експозиція музею «Сокальщина», м. 

Червоноград. Світлина Х. Приймак.  
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Іл. 3.2.32. Чоловіча сорочка. с. Лучиці. 1915—1920 рр. Світлина Х. Приймак. 
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а) 

 

б) 

Іл. 3.2.33. Чоловічі сорочки. с. Лучиці. 1920—1922 рр. Світлина Х. Приймак.  
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а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                б) 

Іл. 3.2.34. Манишки чоловічих сорочок з бічним розрізом. а) с. Боб’ятин; б) с. 

Перев’ятичі. Світлини Х. Приймак. 
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 б) 

Іл. 3.2.35. а) чоловіча весільна сорочка. с. Стенятин. Поч xx ст.; б) манишка 
[161, с. 24].  
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Іл. 3.2.36. Комплект весільних сорочок. с. Глухів. Експозиція музею 

«Сокальщина», м. Червоноград. Світлина Х. Приймак.  
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Іл. 3.2.37. Чоловіча весільна сорочка. м. Сокаль. Експозиція історико-

краєзнавчого музею «Сокальщина», м. Сокаль. Світлина Х. Приймак.  
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а) 

 

б) 

Іл. 3.2.38. а) Спідниця-мальованка. с. Себечів; б) фрагмент нижньої частини. 

Експозиція музею «Сокальщина», м. Червоноград. Світлини Х. Приймак. 
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а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Іл. 3.2.39. а) Спідниця-мальованка. с. Поториця; б) фрагмент нижньої частини 

(басманка). Світлини Х. Приймак.  
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Іл. 3.2.40. Взірці вибійчаного орнаменту. 
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           а)                                           б) а) б) 

 

 

 

 

 

 

 

 в)     г) г) 

 г) 

 

 

 

 

 

 

                                          д) 

 

Іл. 3.2.41. Запаски. а), б), в) – с. Спасів; г), д) – с. Поториця. Світлини                

Х. Приймак.  
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      б) 

 

 а) в) 

 

 

 

 

 

а) 

 

 в) 

 

 

Іл. 3.2.42. Запаски. а) с. Шарпанці; б) с. Себечів; в) с. Поздимир.  

Світлини Х. Приймак. 
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Іл. 3.2.43. Дівчата в горсетах. с. Бояничі. Поч. XX ст. 

 

 
 

Іл. 3.2.44. Горсет. с. Добрячин. Світлина Х. Приймак. 
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                                     а) 

 

                           б)                                                в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.45. Дівчата у камізельках: а) с. Зубків; б) м. Сокаль. Світлини О. 

Василькової.; в) камізелька м. Сокаль. Світлини Х. Приймак. 
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     Іл. 3.2.46. Дівчина у шпанцирі.                 Іл. 3.2.47. Безрукавка шпанцир. 

URL : folkcostume.blogspot.com Світлина Х. Приймак. 

 

 

 

        Іл. 3.2.48. Дівчина у кабаті.                 Іл. 3.2.49. Кабат жіночий. 
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                       а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 б) 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.50. Кабат жіночий. с. Завишень. а) вигляд спереду; б) спинка.  
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                             а)                                                                  б) 

 

                                       в)                                                       г) 

Іл. 3.2.51. а) Чоловік у кабаті. URL : http://folkcostume.blogspot.com; 

 б), в), г)— кабати чоловічі. Світлини Х. Приймак  

http://folkcostume.blogspot.com/
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Іл. 3.2.52. Чоловіча полотняна капота [184, с. 36]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.53. Кацабайка. с. Поториця. Світлина Х. Приймак. 
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а)              б) 

Іл. 3.2.54. а), б) серм’яги чоловічі. с. Добрячин. Світлини Х. Приймак. 

 

 а) б) 

Іл. 3.2.55. Сукмана чоловіча. а) вигляд спереду; б) спинка [184, с. 23].  
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                               а)                                                          б) 

Іл. 3.2.56. Жінка в кожусі. а) вигляд спереду; б) спинка [184, с. 41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.57. Мандина. м. Кристинопіль (Червоноград). Світлини Х. Приймак.  



229 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.58. Солом’яний капелюх, плетений        Іл. 3.2.59. Дівчина у  

«у зубці». Світлиниа Х. Приймак. традиційних прикрасах. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.60. Жіночі черевики «румунки». Майстер Лука Костира. с. Зубків. 40-ві 

рр. XXст. Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 4.1.1. Рушники. с. Себечів. 1930-ті рр. Світлини Х. Приймак. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 4.1.2. Рушник (фрагмент). с. Забужжя 1925 — 1927 рр. Світлини                   

Х. Приймак.  
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а) 

 

 

                                 б)                                                                 в) 

Іл. 4.1.3. Рушники з геометричним орнаментом: а) с. Забужжя; б) с. Лучиці. 

1933 р.; в) с. Зубків. Світлини Х. Приймак. 
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 а)          

 

 

                   б) 

 

  

 

 

 

 

                              в) 

Іл. 4.1.4. Фрагменти рушників з патріотичними написами. а) с. Перев’ятичі; б) 

с. Себечів; в) с. Копитів. Світлини Х. Приймак.  
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          а) 

                                         в) 

                          б) 

Іл. 4.1.5. а), б), в) Фрагменти рушників з ініціалами вишивальниці. с. Лучиці. 

Світлини Х. Приймак.  
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Іл. 4.1.6. Рушник з національною символікою та патріотичним написом. с. 

Лучиці. Світлини Х. Приймак. 

 

 

 

 

Іл 4.1.7. Рушник з мотивом тризуба. С. Лучиці. Світлини Х. Приймак.  
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Іл. 4.1.8. Рушник з національною символікою та патріотичним написом. с. 

Копитів. Світлини Х. Приймак. 

  
 

Іл. 4.1.9. Рушник з національною символікою та патріотичним написом. с. 

Себечів. Світлини Х. Приймак.  
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Іл. 4.1.10. На дівчині — сорочка,  

рукав якої оздоблено вишивкою  

зі стилізованим мотивом тризуба. 

с. Межиріччя. Світлина О. Василькової. 
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Іл. 4.1.11. Запаска, декорована вишивкою з мотивом тризуба, укладеним в 

рапортну композицію. с. Долобичів (тепер — територія Польщі). Світлини Х. 

Приймак . 

 

Іл. 4.1.12. Рукав жіночої сорочки із 

закомпонованим у вишитому 

орнаменті мотивом тризуба. Світлина 

Х. Приймак. 
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Іл. 4.1.13. Пошивка для подушки.с. Ільковичі. Світлина Х. Приймак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 4.1.14. Пошивки для подушок. З експозиції Історико-краєзнавчого музею 

«Сокальщина». м. Сокаль. Світлина Х. Приймак.  
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Іл. 4.1.15. Святкова скатертина. с. Перев’ятичі. Світлини Х. Приймак. 
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Іл. 4.1.16. Фрагмент святкової скатертини. с. Перев’ятичі. Світлини Х. Приймак 

 

Іл. 4.1.17. Фрагмент святкової скатертини. с. Бояничі. Світлини Х. Приймак.  
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Іл. 4.1.18. Жіноча сорочка. с. Савчин; фрагменти: вишивки рукава (верх), низ 

рукава сорочки. Світлини Х. Приймак. 
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а) 

 

 б) в) 

Іл. 4.1.19. а) Жіноча сорочка. с. Скоморохи; б) фрагмент вишивки рукава (верх), 

в) низ рукава сорочки. Світлини Х. Приймак. 
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Іл. 4.1.20. Жіночі сорочки. с. Себечів. Світлини Х. Приймак. 

  



244 
 

 

Іл. 4.1.21. Жіноча сорочка. с. Боб’ятин. Світлини Х. Приймак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 4.1.22. Жіноча сорочка. с. Боб’ятин. Світлини Х. Приймак.  
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Іл. 4.1.23. Святкова жіноча сорочка. с. Спасів. 

Світлини Х. Приймак.  
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Іл. 4.1.24. Жіноча святкова сорочка. с. Савчин. 1910 — 1912 рр. Світлини         

Х. Приймак. 
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Іл. 4.1.25. Жіночі святкові сорочки. с. Копитів. Кін. XIX — поч. XX ст. 

Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 4.1.26. Жіночі святкові сорочки. м. Кристинопіль (Червоноград). 30-ті рр. 

XX ст. Світлини Х. Приймак. 
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Іл. 4.1.27. Жіноча святкова сорочка. с. Поториця. 30-ті рр. XX ст. Світлини      

Х. Приймак.  
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Іл. 4.1.28. Зображення птаха, вишите на полику чоловічої весільної сорочки. 

м.Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

Іл. 4.1.29. Чоловіча сорочка з 

ініціалами власника Луки Пасіки. с. 

Перев’ятичі. Світлина Х. Приймак. 

 

 

  



251 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 4.1.30. Жіноча сорочка. м. Сокаль. 20-ті рр. XX ст. Фрагмент з вишитими 

ініціалами власниці Хрущ Марії. Світлини Х. Приймак. 
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Іл. 4.1.31. Фрагменти вишиття чоловічої сорочки, що були випороті з метою 

збереження і перевезення. с. Долобичів (тепер — територія Польщі). Світлини 

Х. Приймак. 
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Іл. 4.2.2. Крайка жіноча. 

з китицями [100, с. 30]. 

  

 

 

Іл. 4.2.1. Крайка жіноча. [100, с. 31]. 
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Іл. 4.2.3. Крайка жіноча. с. Поториця. Світлина О. Василькової. 
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Іл. 4.2.4. Крайка чоловіча. с. Зубків. Світлина О. Василькової.  
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Іл. 4.2.5. Фрагмент безворсового килима [100, с. 27]. 
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Іл. 4.2.6. Фрагмент безворсового килима [100, с. 27]. 
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Іл. 4.2.7. Рядно, декороване смугастим орнаментом. с. Пархач. Світлина           

Х. Приймак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 4.2.8. Вовняне рядно (фрагмент). с. Боб’ятин. [100, с. 27]. Світлина              

Х. Приймак. 
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Іл. 4.2.9. Фрагмент рядна. Перебірне ткацтво. с. Лучиці. Світлина Х. Приймак. 

 

 

Іл. 4.2.10. Рядно. с. Лучиці. Майстриня Ірина Маковська. Кін. 50 - х — поч 60-х 

рр. XX ст. Світлина Х. Приймак.  
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Іл. 4.2.11. Рядно. с. Лучиці. Майстриня Ірина Маковська. Кін. 50-х — поч 60-х 

рр. XX ст. Світлина Х. Приймак. 

 

Іл. 4.2.12. Рядно. с. Лучиці. Майстриня Ірина Маковська. Кін. 50-х — поч 60-х 

рр. XX ст. Світлина Х. Приймак.  
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Іл. 5.1. Лицьові кахлі з печі. м. Сокаль. 1852 р. [65, с. 22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 5.2. Лицьова кахля зі записом про власника та дату створення печі. м. 

Сокаль. 1852 р. [65, с. 22]. 
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Іл. 5.3. Лицьова кахля з мотивом  Іл. 5.4. Кахля з мотивом «птах на  

годинника. м. Сокаль. 1852 р. гілці». м. Сокаль. 1852 р. 

                              

Іл. 5.5. Кутова кахля з оберненим зобр. птаха. м. Сокаль. 1852 р. [65, с. 39]. 
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Іл. 5.6. Кахля з мотивом. Майстер М. Кірик. м. Сокаль. 1860 — 1870 рр. [65, с. 

40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 5.7. Кахля з мотивом птаха, вписаним у розетку. Майстер М. Кірик. м. 

Сокаль. 1860 – 1870 рр. [65, с. 28]. 
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Іл. 5.8. Кахля з мотивом кози. Майстер М. Кірик. м. Сокаль. 1860 — 1870 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 5.9. Кутові кахлі з мотивом птаха. Майстер І. Білик. м. Сокаль. 1860 — 1870 

рр. [65, с. 34]. 
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Іл. 5.10. Фото печі авторства В. Шостопальця з архіву М. Гринюк. м. Сокаль 

1877 — 1878 рр. 
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Іл. 5.11. Кахлі з печей В. Шостопальця з написами, в яких йдеться про автора, 

місто, вулицю і час виготовлення. м. Сокаль 1877 — 1878 рр. [65, с. 38]. 
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Іл. 5.12. Кахлі з мотивом птаха. Майстер В. Шостопалець. м. Сокаль. 1877—

1878 рр. Світлини Х. Приймак.  
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 Іл. 5.13. Кахля з мотивом годинника. Майстер В. Шостопалець. м. Сокаль 

1877 — 1878 рр. [65, с. 39]. 
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Іл. 5.14. Карнизні кахлі. Майстер В. Шостопалець. м. Сокаль 1877 — 1878 рр. 

Світлина Х. Приймак. 

 

                                

 

Іл. 5.15. Баньки. Майстер М. Кірик. [65, с. 60]. 
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Іл. 5.16. Баньки пізнішого періоду творчості В. Шостопальця. м. Сокаль. 1870-ті 

рр. 

                                             

 

Іл. 5.17. Банька. Майстер І. Гордійчук. 1877 р. [65, с. 72].  
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Іл. 5.18. Дзбан з мотивом годинника. Майстер М. Кірик. м. Сокаль [65, с. 90]. 
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Іл. 5.19. Дзбанок. Майстер В. Шостопалець. м. Сокаль. 1873 р. [65, с.96]. 
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Іл. 5.20. Дзбан. Майстер І. Білик. м. Сокаль. 1870-ті рр. [65, с. 100]. 
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Іл. 5.21. Миски. Майстер І. Гордійчук. м. Сокаль. [65, с. 111]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 5.22. Горщики-двійнята. Майстер В. Шостопалець. м. Сокаль. Світлина      

Х. Приймак.  
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Іл. 5.23. Антропоморфна посудина «Єврей». Майстер В. Шостопалець. м. 

Сокаль. 1874 р. Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 5.24. Антропоморфна посудина «Панич». м. Сокаль. 1874 р. [65, с. 125]. 
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                              . 

 

 

Іл. 5.25. Антропоморфна посудина «Єврей». Майстер О. Шостопалець. м. 

Сокаль. 1865 р. Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 5.26. Кахля з печі В. Шостопальця з написом; переклад тексту. Експозиція 

Історико-етнографічного музею «Сокальщина», м.Сокаль. Світлини Х. 

Приймак.  
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Іл. 6.1. Писанка з компонуванням орнаменту у восьми сегментах з мотивом 

«вітрячка». Писанкарка О. Гаврилюк. с. Спасів. 2016 р. Світлина Х. Приймак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 6.2. Писанки з мотивом «зірка». [102, таб. 5]. 
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Іл. 6.3. Писанка з мотивом «зірка». Писанкар Т. Городецький. [101, с. 129]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 6. 4. Писанка з мотивом «решітка». Писанкарка О. Гаврилюк. с. Спасів. 2016 

р. Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 6.5. Писанки Сокальщини XIX ст. [127, с. 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 6.6. Писанки Сокальщини XX ст. [127, с. 3]. 
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Іл. 6.7. Писанка з мотивом «сосонка». Писанкарка О. Гаврилюк. с. Спасів. 2016 

р. Світлина Х.Приймак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 6.8. Писанка з мотивами «листки» і «квітки». Писанкарка М. Горбунова. м. 

Сокаль. Світлина Х. Приймак.  
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Іл. 6.9. Писанка з мотивом «дубове листя». Писанкарка М. Горбунова. м. 

Сокаль. Світлина Х. Приймак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 6.10. Писанка з квітковим орнаментом. Поч. XX ст. [100, с. 42].  
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Іл. 6.11. Писанка «Рушничок». Писанкарка Л. Ковальчук. с. Спасів. 2016 р. 

Світлина Х. Приймак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 6.12. Писанка «Рушничок». Писанкарка М. Горбунова. м. Сокаль. Світлина 

Х. Приймак.  
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Іл. 6.13. Писанки із сокальським орнаментом. Писанкар Т. Городецький. м. 

Червоноград. Поч. 2000-х рр. [101, с. 87]. 
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Іл. 6.14. Писанки зі сокальським орнаментом. Писанкар Т. Городецький. м. 

Червоноград. Поч. 2000-х рр. [101, с. 85]. 
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Іл. 6.15. Писанки В. Чипурко. с. Спасів. Фото з особистої фототеки В. Чипурко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 6.16. Писанки за сокальськими мотивами. Писанкарка М. Горбунова. м. 

Сокаль. 1990-ті рр. Світлина Х. Приймак.  
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Іл. 6.17. Писанка з квітковими мотивами. Писанкарка М. Горбунова. м. Сокаль. 

1990-ті рр. Світлина Х. Приймак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 6.18. Авторська писанка з поєднанням писанкових і вишивальних мотивів. 

Писанкарка М. Горбунова. м. Сокаль. 1990-ті рр. Світлина Х. Приймак. 
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Іл. 6.19. Писанка з традиційним рослинним орнаментом, написана 

натуральними барвниками. Писанкарка О. Ровецька. м. Сокаль. 2017 р. 

Світлина з фототеки О. Ровецької. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 6.20. Писанка з традиційним геометричним орнаментом з мотивом «зірка». 

Писанкарка О. Ровецька, м. Сокаль. 2017 р. Світлина з фототеки О. Ровецької.  
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Іл. 6.21.Авторська писанка з рослинним орнаментом. Писанкарка О. Ровецька, 

м. Сокаль. 2017 р. Світлина з фототеки О. Ровецької. 
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Додаток Б 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

9. Приймак Х. Комплекс народного одягу Сокальщини другої половини 

XIX — початку XX ст. у порубіжній зоні в контексті соціально-економічних і 

суспільно-політичних чинників. Вісник ЛНАМ. 2016. Вип. 30. С.328—340. 

10. Приймак Х. Народне декоративно-ужиткове мистецтво Сокальщини 

другої половини XIX — першої половини XX ст. в умовах українсько-

польського етнокультурного порубіжжя. Вісник ХДАДМ. 2015. № 8. С. 53—59. 

11. Приймак Х. Особливості традиційної сорочки Сокальщини кінця ХІХ 

— початку ХХ ст. Народознавчі зошити. 2014. № 5 (119). С. 1056-1061. 

12. Приймак Х. Ткацтво i килимарство Сокальщини кінця XIX — початку 

XX ст.: розвиток в умовах етнокультурного порубіжжя та художні особливості. 

Вісник ЛНАМ. 2016. Вип. 28. С.119—130. 

13. Приймак Х. Художні особливості сокальської традиційної писанки 

кінця XIХ — початку XX ст. Вісник ЛНАМ. 2015. Вип. 26. С. 276—286. 

14. Приймак Х. Структура та художні особливості комплексу народного 

одягу Сокальщини другої половини XIX — першої третини XX ст. в умовах 

етнокультурного порубіжжя. Вісник ХДАДМ. 2017. № 6. С. 61—68. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

15. Приймак Х. Народне мистецтво Сокальщини: особливості розвитку в 

міському та сільському середовищах (друга половина XIX — перша половина 

XX ст.). Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. Ужгород, 13-

14 травня 2015 р. 2015. № 7. С. 136—140. 

16. Приймак Х. Художні особливості сокальської кераміки другої 

половини XIX cт. на прикладі творчості Василя Шостопальця. Науковий вісник 
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Закарпатського художнього інституту. Ужгород, 13-14 травня 2014 р. 2015. № 

6. С. 94—98. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Міжнародна наукова конференція «Сучасні художньо-мистецькі та 

етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» до 90-річчя ІМФЕ 

ім. М. Рильського (Київ, 7-10 грудня 2011 р.) з доповіддю «Декоративно-

ужиткове мистецтво Сокальщини: проблеми збереження народної спадщини». 

(Заочна форма участі). 

2. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-етична платформа мистецтва: від 

творчої волі до творчого відкриття» (Львів, 20 травня 2012 р.) з доповіддю 

«Особливості народного мистецтва Сокальщини, сформованого в умовах 

етнокультурного порубіжжя» (Очна форма участі). 

3. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів, здобувачів ЛНАМ «Мистецтво та епоха: культурно-історичний, 

ідейний і практичний аспекти» (Львів, 23 травня 2013 р.) з доповіддю 

«Сокальська традиційна писанка кінця XIX — початку XX ст.» (Очна форма 

участі). 

4. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів, здобувачів ЛНАМ «Духовно-мобілізуюча функція мистецтва: 

історія і сучасні виклики» (Львів, 15 травня 2014 р.) з доповіддю «Особливості 

еволюційних процесів у народному мистецтві Сокальщини, сформованому в 

умовах етнокультурного порубіжжя другої половини XIX — першої половини 

XX ст.» (Заочна форма участі). 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання» 

(Ужгород, 13-14 травня 2014 р.) з доповіддю «Художні особливості сокальської 

кераміки другої половини XIX ст. на прикладі творчості Василя Шостопальця» 

(Заочна форма участі). 
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6. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Суспільно-культурний вимір творчості: 

актуальна форма та больові точки життя нації» (Львів, 20 травня 2015 р.) з 

доповіддю «Роль селянського середовища в розвитку та збереженні народного 

мистецтва Сокальщини кінця XIX — першої половини XX ст.» (Очна форма 

участі). 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання» 

(Ужгород, 13-14 травня 2015 р.) з доповіддю «Народне мистецтво Сокальщини: 

особливості розвитку в міському та сільському середовищах другої половини 

XIX — першої половини XX ст.» (Очна форма участі). 

8. Наукова конференція до 95-річчя від дня народження Якима 

Прохоровича Запаска (Львів, 31 жовтня 2018 р.) з доповіддю «Традиційне 

вбрання Сокальщини в умовах етнокультурного порубіжжя другої половини 

XIX — першої половини XX ст.» (Заочна форма участі). 

 


