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Останнім часом регіональні особливості художньої культури і 

народного мистецтва України все частіше опиняються в центрі уваги 

науковців – досить назвати ряд досліджень, присвячених художньому життю 

Харкова – це дисертаційні роботи – Л. Соколюк, А. Пивненко, Галичині –

Т. Лупій, Гуцульщини і Покуття – В. Молинь, художній культурі Одеси –

Н. Сапак та інш.

Серед монографій слід назвати в першу чергу ґрунтовні дослідження 

Р. Шмагало «Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.

Структурування, методологія, художні позиції» Л., 2005; Л. Савицької 

«Художня критика в Україні друга половина ХІХ – початок ХХ ст» К., 2001. 

Ці роботи значно розширюють наше уявлення про складні процеси взаємодії 

різних чинників, що складають вкупі поняття художньої культури певного 

регіону. До того ж, сьогодні накреслився особливий інтерес до вивчення 

регіональних особливостей в інших галузях культури, зокрема, музичної –

досить назвати найсучасніші дослідження С. Тишка, О. Зінкевич, 

Л. Кияновської, Л. Дорохіної та інш.

Специфіка духовних традицій регіонів виявляється надзвичайно 

захоплюючим об’єктом дослідження, що дозволяє співвіднести загальне і 

часткове, висвітлити роль окремих центрів у формуванні загальноукраїнської 

мистецької палітри. Справа тут у тім, що дуже суттєвим для розуміння 

культуротворчих процесів у мистецтві є суміжне до «регіону» поняття 

регіоналізм – як тенденція художньої творчості , зорієнтована на «втілення та 

розуміння своєї залежності від унікальних особливостей конкретної 



місцевості» (Ерасов Б. В поисках культурного самоопределения // Вопросы 

философии – 2002. – №7. – С. 46). Ця тенденція набуває загальнолюдських 

масштабів і чітко виявляється в книзі П. Вайля «Геній місця»: «Зв’язок 

людини із місцем її проживання є загадковим, проте очевидним. Або інакше: 

цілком очевидним, однак таємничим. Керує ним давній genius loci, геній 

місця, що поєднує інтелектуальні, духовні та емоційні явища із їхнім 

матеріальним середовищем. Для новочасної людини головні точки 

застосування та виявлення культурних сил – міста. На лініях органічного 

перетину мистця із місцем його проживання та творчості виникає нова, 

незнана досі реальність, що не проходить ані за відомством мистецтва, ані 

відомством географії.» (П. Вайль. Геній місця. М., 2001, с. 7).

Сьогодні все більшої популярності набуває такий напрямок як 

етнорегіоналістика. Останніми роками вчені Києва та Львова підготували й 

видали історико-етнографічні праці «Бойківщина»( К., 1983); «Гуцульщина»

(К. 1987); «Поділля» (К, 1994); «Холмщина і Підляшшя» (К.,1997).

Для більш глибшого пізнання етнічної спільноти українців саме в 

цьому контексті розглядаємо дисертаційне дослідження Христини Петрівни 

Приймак, присвячене народному мистецтву Сокальщини, як важливого 

регіонального осередку в умовах поліетнічного середовища. Автор поставила 

собі за мету проаналізувати народне мистецтво цього «локального осередку»

в умовах етнокультурного порубіжжя, показати, що народне мистецтво на 

цій території « є цілісним поліфункціональним мистецьким комплексом», 

який перебуваючи в постійних контактах з іншими етносами, зберіг свою 

традиційну культуру. Ці завдання авторка послідовно реалізує в шістьох 

розділах дисертації, присвячених аналізу і художнім особливостям місцевого 

одягу, таким видам народної творчості як ткацтво, килимарство і вишивка,

традиційна сокальська кераміка і ті новації,  що відбулися в цій царині руслі 

традицій, а також  писанковий розпис і його відновлення в новітній час.

Цілком виправданим є і вибір хронологічних меж дисертації – друга 

половина ХІХ – перша половина ХХ ст. – це час зростання інтересу до 



освіти, вітчизняної історії та культури, поглибленого інтересу до 

археологічних досліджень, громадська активізація інтелігенції, яка 

відігравала вирішальну роль у відродженні та збереженні національної 

спадщини. Хронологічні межі цього етапу, пов’язані з початком національно-

визвольного руху в Галичині кінця ХІХ ст., з наростанням демократичних 

тенденцій, що виявилося в художній творчості, у відкритті художніх шкіл та 

студій, організації музеїв та виставок, діяльності творчих товариств, активній 

діяльності національно-просвітницьких організацій «Союз українок», 

«Просвіта», функціонування сільських аматорських театрів та хорових 

колективів з підкреслено національним репертуаром, утворенні численних 

приватних колекцій та активній діяльності національно свідомих діячів 

культури, які послідовно вели боротьбу за національно-визволенні інтереси 

цього краю.

Важливим у дисертації є те, що наголошено і чітко акцентовано 

твердження, що народне мистецтво Сокальщини існувало і розвивалося як 

«своєрідна форма протесту проти національного гніту, як спосіб вираження 

самосвідомості та самоідентифікації». Саме це яскраво проілюстровано на

прикладі розгляду народних строїв, орнаментів вишивки, особливо рушників 

з національною символікою, патріотичними написами ( іл. 4.1.4; 4.1.6 та 

інш.)

Позитивною рисою дисертаційного дослідження є широка джерельна 

база. Це не лише опрацювання фахової літератури, архівних матеріалів, а в 

першу чергу – зібрання і опрацювання матеріалу в ході польових досліджень,  

проведені  авторкою шляхом обстеження міст,  містечок і сіл Сокальського 

району, дослідження приватних колекцій, а також роботи у фондах обласних,  

регіональних музеїв. Важливим є те, що дисертантці вдалося ввести у 

науковий обіг матеріали щойно створених  народних музеїв, облаштованих за 

ініціативою місцевих мешканців і ще зовсім невідомих до сих пір широкому 

загалу дослідників.



В третьому, четвертому розділах роботи виявлені художні особливості 

народного вбрання, що, як вірно зазначає дисертантка, виявляються в 

способах ношення, кольоровій гамі, орнаментальних мотивах та техніках 

виконання, а також у розміщенні композиційних схем оздоблення  в 

загальній системі кожного виробу, притаманних саме цьому осередку 

народної творчості. Хотілось би, щоб найбільш поширені  мотиви орнаментів 

вишивки, ткацтва були графічно представлені в таблицях з їх місцевими 

назвами, як заведено у більшості монографій з вишивки і ткацтва.

Аналізуючи локальні особливості одягу українського населення 

Холмщини, дисертантка цілком вірно наголошує на існуванні кількох 

комплексів: «білгорайсько- тарногродського» та «грубешівсько-

томашівського» посилаючись на стор. 34 монографії «Холмщина і 

Підляшшя» і на статтю Ельжбєти Піскож-Бранекової. Тут є декілька 

уточнень, на які хотілось би звернути увагу. По- перше, посилання на 

стор. 34 помилково і не відповідає темі, оскільки це стаття про археологію 

Побужжя, по- друге, стаття вельмишановної Піскож-Бранекової видана в

2011 році, в той час, як у зазначеному історико-етнографічному дослідженні 

«Холмщина і Підляшшя», яке побачило світ на 15 років раніше, ще у

1997 році, в статті Івана Ігнатюка і Тетяни Кара-Васильєвої «Народний одяг 

українців Холмщини і Підляшшя» ( ст. 177-213), детально охарактеризовані 

ці комплекси і особливості вбрання, художні особливості вишивки і ткацтва

цього краю. Говорячи про це історико-етнографічне дослідження, хотілось 

би наголосити, що це перша спільна робота українських і польських 

дослідників, в якій комплексно виявлено всі сфери духовної і матеріальної 

культури українців на цій території, історія цього краю, його фольклор і 

обрядовість. В розділах про ткацтво, вишивку, кераміку, інші види художніх 

ремесел, які мені довелося оприлюднити в цій монографії, подана типологія 

орнаментальних мотивів, їх модифікація, візуальне зображення в таблицях, 

народна місцева термінологія, що могло прислужитись в дисертації 

Христини Приймак.



Аналізуючи народне вбрання Сокальщини, дисертантка доречно 

аналізує надбання місцевих сільських музеїв, а також цікаві натурні фото 

тих часів. Саме ці переконливі речові матеріали, дають відчуття 

достовірності досліджуваних видів народного мистецтва – одягу, ткацтва, 

вишивки. Детально проаналізовано вбрання сільського населення 

Сокальщини, міського одягу невеликих міст і містечок  цього краю, детально 

перераховані особливості вживання тих чи інших елементів вбрання, їх 

місцеві назви. При аналізі міського костюму, виявленні тенденцій його змін 

впродовж кінця ХІХ – середини ХХ ст. хотілось би порекомендувати 

дисертантці використати матеріали кандидатської дисертації Шпирало Л.Р 

«Міський костюм Галичини ХVІІІ-ХІХстоліть»., захищеної у 1995 році в 

стінах Львівської Академії мистецтв.

П’ятий розділ дисертації присвячено розгляду сокальської кераміки, її 

традиціям та інноваціям, що з’явилися в продовж історичного розвитку на 

цій території. Це дуже  інформативно насичений розділ, в якому виявлено 

широкий асортимент виробів і їх форм, виділено типологічні групи найбільш 

поширених виробів. Важливим є те, що виділено домінантні мотиви в 

орнаментиці, типові саме для цього осередку та особливості композиційній 

побудови розписів. Підкреслено, що орнаментація була вільного розпису, 

основними техніками виступали ритування, ріжкування, фляндрування.

Особливо цікаві знахідки стосуються виявлення авторства кахляних печей та 

їх датування, створення гумористичних антропоморфних посудин найбільш 

талановитого майстра Василя Шостопальця та інших гончарів цього 

осередку – Миколи Кірика, Івана Білика, Івана Гордійчука, Василя Душки та 

інш. Мистецтвознавчий аналіз, проведений Христиною Приймак доводить, 

що Сокальщина виділяється  як самостійний гончарний осередок, доробок 

якого є значним внеском в українську кераміку. Теж саме можна зазначити і 

стосовно традиційної народної писанки, її відродження і  нового життя в 

сучасності.



Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Христини Петрівни 

Приймак, дозволю собі зробити деякі побажання. 

1. Обгрунтовуючи тему дисертаційного дослідження, хотілось би 

щоб авторка підкреслила, що народна культури Сокальщини  це цілий 

комплекс складови, різних форм матеріальної і духовної культури: житло, 

побут, мова, звичаї та обряди, вірування, народне мистецтво, які 

функціонували у нерозривній єдності і були позначені рисами яскравої 

самобутності, що виділяє цей осередок в контексті  всієї народної культури 

Галичини ХІХ– середини ХХ ст. і заслуговує на спеціальне дисертаційне 

дослідження.

2. Щоб дати наукове пояснення багатьом етнокультурним, 

міжетнічним процесам, які відбувалися на Сокальщині, необхідно було б 

дати історичний екскурс, назвати ті події, часто трагічні і руйнівні, які 

відбувалися в процесі століть на цій території. Саме тоді стає більш 

переконливим теза дисертантки, чому впродовж сторіч, незважаючи на 

цілеспрямоване нищення українського етносу, соціально-економічний та 

культурний занепад, українці  Сокальщини, а також  прилеглих Холмщини і 

Підляшшя, вперто боронили свою віру, звичаї, обряди, спосіб життя, мову і 

народне мистецтво. Прикладом подання історичних відомостей в 

мистецтвознавчій роботі, може бути монографія Білан М, Стельмащук Г.

«Український стрій» (Львів. 2000), в якій крім історичної довідки по 

кожному з етнографічних регіонів, наведено ще і карти, в яких окреслено 

територію, що розглядається.

3. Говорячи про події впродовж сторіч, необхідно називати їх в 

історичних термінах і категоріях свого періоду. Це стосується назв держав, 

історичних актів та інш. Фраза «від часу створення першої української 

держави у Х ст. Сокальщина набула статусу державного порубіжжя, який має 

донині» (автореферат.с.4) потребує уточнення: де, в яких джерелах 

зафіксовано цей статус?, де посилання на джерела, тим більше, що Сокаль 

згадується вперше в літописах тільки з 1377р як місто Белзького князівства, 



а статус міста набуло 1462 році.? Взагалі в тексті багато декларативних фраз, 

що потребують підтвердження.

4. Говорячи про національно- визвольний рух на території 

Сокальщини, можно було б ширше сказати про організацію різноманітних 

товариств просвіти в кінці ХІХ – поч. ХХ ст., активність діячів культури в 

цьому напрямку, а також продовження цієї діяльності за кордоном – в 

Канаді, Америці, Австралії, в першу чергу таких як Н. Даниленко, 

Л. Волинець, Л. Бурачинська, М. Стахів та інш., назвати цілий ряд видань з 

української вишивки та одягу, таких зокрема як «Український народний 

одяг» Toronto, Philadelhia.1992; Ігор Чмола «Краса української вишивки»

Hamburg, New York, 2012, в яких значне місце приділено сокальській 

вишивці та одягу.

В цілому ж, слід вважати, що дисертація Приймак Христини Петрівни 

«Народне мистецтво Сокальщини другої половини  ХІХ – першої половини 

ХХ ст. в умовах етнокультурного порубіжжя (історія, типологія, художні 

особливості)», є певним внеском в розвиток українського мистецтвознавства. 

Вона доводить органічну єдність народного мистецтва Сокальщини  з 

художніми процесами цього періоду, а головне – заповнює прогалину у 

вітчизняній фаховій літературі, в наших уявленнях про це яскраве художнє 

явище культури, введення його в контекст розвитку українського 

декоративного мистецтва. Дисертація Приймак Христини Петрівни доводить, 

що народне мистецтво українців цього краю в другій половині ХІХ-ХХст.  

зберегло свої традиції і було своєрідною формою протесту проти 

національного гніту, як спосіб вираження самосвідомості та само 

ідентифікації.

Основні положення дисертації викладено у 8 наукових статях автора, з 

яких 6 опубліковані у збірниках наукових праць , що входять до переліку 

фахових видань, акредитованих ДАК України  та введені в наукометричну 

базу. Автореферат, публікації розкривають зміст дисертації.




