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АНОТАЦІЯ
Куцир Т.В. Народне вбрання Опілля останньої третини ХІХ — першої
половини ХХ століття: класифікація та композиційні особливості декору. —
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.06 «Декоративне і прикладне
мистецтво». — Інститут народознавства Національної академії наук України,
Львівська національна академія мистецтв, Львів, 2019.
Дисертація присвячена одному із малодосліджених явищ українського
народного мистецтва — опільському народному вбранню останньої третини ХІХ
— першої половини ХХ ст., зокрема, художнім особливостям його декору.
Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку
використаних джерел (323 позиції), додатків. Основний зміст роботи (текст)
викладено на 183 сторінках.
Опрацювання

наявного

корпусу

літератури

засвідчило

недостатнє

висвітлення особливостей опільського народного вбрання останньої третини ХІХ
— першої половини ХХ ст. у сучасному українському мистецтвознавстві, зокрема
характерних рис його декору. При одноманітності матеріалів, спільних принципах
крою та пошиття художні особливості етнографічних районів найповніше
виявляли себе у системі декоративних засобів. У запропонованій дисертації вони
розглядаються у двох площинах: як оздоблення окремого виробу із притаманними
йому особливостями використаного матеріалу, способу нанесення та кольору,
також як чинник, що об’єднує усі компоненти у єдиний ансамбль із властивими
цьому історико-етнографічному району естетичними уподобаннями.
Публікаціям кінця ХІХ — початку ХХ ст. притаманні описовість,
загострення уваги на яскравих деталях, різні ступені зацікавлення вбранням
історико-етнографічних районів Західної України. Разом з тим, вони містять
цінний

фактологічний

матеріал,

допомагають

з’ясувати

назви

окремих

компонентів, притаманні для їх пошиття матеріали, техніки, принципи
оздоблення, колористику, прослідкувати зміни, які відбулись із народною ношею
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протягом зазначеного періоду. У 20-50-х рр. ХХ ст. соціо-політичні та економічні
зміни призвели до поступових змін у народному вбранні. У цей час дослідники
починають наголошувати на мистецькій вартості української ноші, закликають до
збереження її особливостей, стимулюють адаптацію народних традицій у
міському вбранні. Із фахової літератури середини ХХ ст., присвяченій окремим
галузям народного мистецтва Опілля як історико-етнографічний район зникає,
тоді як пам’ятки традиційної народної матеріальної культури із цих теренів
потрапляють до розділів, присвячених Західному Поділлю, Прикарпаттю,
Бойківщині, Галичині, Львівщині. У працях 80-х рр. ХХ ст. залишається
актуальним

розпорошення

мистецтвознавчий

аналіз

опільських

народного

пам’яток.

вбрання

та

його

Проте
декору

ретельний
сприяли

усвідомленню необхідності повернення до традиційного районування дослідників
першої половини ХХ ст. Наукові праці початку ХХІ ст. пропонують нові методи
та підходи у вивченні народного вбрання, завдяки яким це явище розглядається у
його безперервному розвитку, а художні відмінності одягу етнографічних районів
яскраво демонструють поліваріатність в межах єдиної української етномистецької
традиції. Разом з тим, окреслення території Опілля залишається не до кінця
уточненими, що, у свою чергу, призводить до різноманітних трактувань його
народного вбрання, не дозволяючи вповні виявити характерні риси, притаманні
його декору.
Джерельна база дослідження складається із речових пам’яток, які
зберігаються у колекціях українських, закордонних музеїв, приватних збірках;
зображень опільського вбрання, до яких входять живописні та графічні твори
художників, а також фотоматеріали другої половини ХІХ — першої половини
ХХ ст.. До неї також увійшли архівні матеріали вчених, присвячені опільському
народному вбранню, опубліковані спогади про цілісний ансамбль і окремі його
компоненти, а також результати власних польових досліджень, здійснених у 2014
р. у 28 населених пунктах Львівської (Городоцький, Перемишлянський,
Пустомитівський, Золочівський, Буський, Кам’янка-Буський, Миколаївський,
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Жидачівський та Стрийський р-ни), Івано-Франківської (Рогатинський та
Галицький р-ни) та Тернопільської обл. (Бережанський та Козівський р-ни).
Аналіз окресленої джерельної бази запропонованого дослідження показав,
що до жіночої ноші кінця ХІХ — початку ХХ ст. входили: сорочка, спідниця,
запаска, горсет, катанка, полотнянка, кафтан, капота, сірак, свита, спенцер,
бекеша, кожух. Чоловічий комплекс становили: сорочка, полотняні або сукняні
штани, безрукавка, куртка, полотнянка, кафтан, сукмана, курман, сірак, опанча,
капота, кожух. Цьому періоду притаманні конструктивні вирішення компонентів
із переважно доморобних матеріалів на основі простих геометричних форм, які
базувались на давніх традиціях крою та моделювання виробів. Жіночі сорочки
були уставкового крою, чоловічі — тунікоподібного, поясний одяг біля пояса
призбирувався, у верхньому домінував прямоспинний крій, розширений з боків
«вусами». На початку ХХ ст. внаслідок політичних та соціально-економічних
зрушень, у вжиток входять компоненти міського вбрання з інші принципами
конструктивного та декоративного вирішення. Жіночі горсети шили «до стану» із
закладанням виточок, кафтани, бекеші, капоти, а згодом і сіраки та полотнянки
відрізними по талії з рясно укладеними складками, або шились за принципом
свити «з проходкою».
Чоловічий комплекс кінця ХІХ — початку ХХ ст складався з довгої
полотняної сорочки та штанів, полотняного верхнього (полотнянка чи куртка),
сукняного (сірак, опанча, капота) чи хутряного одягу (кожуха). Його доповнювали
вовняна крайка чи шкіряний пояс, хутряна шапка «на завісах», солом’яний
капелюх (відповідно до сезону), шкіряні чоботи. На початку ХХ ст. в чоловічому
вбранні з’являються мілітарні компоненти (штани-райтки, військові куртки),
вовняні штани, безрукавки, піджаки міського крою, фетрові капелюхи, які в
попередній період носили лише подекуди. У цей час чоловіче вбрання втрачає
яскраву поліхромну декоративність через послідовну заміну традиційного
сукняного та хутряного одягу (сіраків, опанч, капот, кожухів) компонентами
міського вбрання (куртками, плащами, пальтами).
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У дослідженні запропонована класифікація декору за його пластичними
особливостями, яка дозволяє вичерпно проаналізувати його композиційну
структуру, беручи до уваги особливості матеріалів і технік виконання.
Враховуючи спосіб вжитку розрізняємо з’ємний та нез’ємний декор. Першому
відповідають накладні прикраси: наголовні, нашийні, нагрудні та поясні. У
нез’ємному, як інтегрованій частині виробу, виділяємо конструктивний та
площинний декор. Конструктивний складається із прийомів формотворення
виробу та деталей, декоративна функція у яких переважає над утилітарною
(підкреслені конструктивні лінії, призбирування, комірці, вилоги, манжети,
викоти рукавів тощо). Площинний поділяється на структурний (нанесений у
процесі створення виробу) і поверхневий (виконаний по готовій тканині, деталі чи
виробу). Першому з них відповідають техніки ткацтва, плетіння та в’язання, у
яких оздоблення відбувається одночасно із процесом виготовлення тканини,
складової частини або цілого виробу. Інший спосіб оздоблення (поверхневий)
передбачає нанесення декору на готовий матеріал, деталь виробу чи готовий
компонент.
Особливості декоративної системи вбрання Опілля виявлялись у сталих
поєднаннях конструктивного та площинного декору, характерних для натільного,
поясного, нагрудного та верхнього одягу. Для натільного одягу притаманним
було виділення конструктивних ліній за допомогою подвійних швів та
змережування, призбирування по лінії вшивання рукава до уставки, біля
горловини та по низу рукава. Цьому типу одягу властиві такі декоративні деталі
як обшивки, стійки, коміри, манжети, манишки. Площинний декор розміщувався
по краю виробу, на стиках деталей: комірі, уставках, поликах, пазусі, манишках,
манжетах чи обшивках. Для жіночих та чоловічих сорочок характерними були
невеликі

виложисті

орнаментальними

коміри-«криски»,

мотивами

виділяли

у

яких

кутики,

а

зазвичай
край

—

окремими
суцільною

орнаментальною смугою із простих елементів. Жіночі сорочки Рогатинщини
прикрашали великі півкруглі коміри із рослинними композиціями по усій
площині, виконаними лиштвою, яку часто доповнювали виколюванням. У
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поясному одязі застосовували призбирування, рясування, рідше — укладання у
складки по лінії талії, ущільнення поділка за допомогою цупкої тканини чи
«щіточки» (у жіночих спідницях), застрочені «фалдошки». Площинний декор міг
бути структурним (тканим) або поверхневим (вибитим, нашитим, вшитим чи
вишитим). Крім ручних швів, часто застосовували вистрочені швейною
машинкою декоративні смуги, хвилясті і зигзагоподібні лінії у поєднанні із
нашитими атласними, сатиновими чи оксамитовими стрічками. У нагрудному
одязі виділяли додатковими швами, нашитими стрічками чи мереживом
конструктивні лінії вздовж пілочок, по низу виробу, по лінії пройми. У жіночому
нагрудному одязі пілочки прикрашали застроченими вертикальними складками, в
окремих районах Львівської обл. — декоративними «клаптями». Також у виробах
площинний, найчастіше вишитий, декор у першій половині ХХ ст. розміщувався
смугами вздовж горловини та ростка, пілочок, по лінії пройми, на поділку у
Рогатинському р-ні Івано-Франківської обл., тоді як на Львівщині частіше
зустрічались центральносиметричні композиції на пілочках та спинці. Принципи
вирішення конструктивного декору у верхньому полотняному, сукняному та
хутряному одязі були схожими, водночас враховуючи особливості перелічених
матеріалів. Прямоспинному крою були притаманні різноманітні розширення за
допомогою «вусів» для формування підкреслено приталеного силуету, а з
декоративних деталей — комір-стійка та викоти рукавів. Різноманітніший
конструктивний декор мали вироби із відрізною спинкою (призбирування або
укладання у складки низу відрізної спинки; декоративні деталі — комір, вилоги,
викоти рукавів, клапани кишень, «бородиці» опанч, розпірки тощо). У першому і
другому випадках конструктивні лінії підкреслювались декоративними швами,
шнурами, тасьмами чи позументом. У площинному декорі сукняного одягу
домінувала аплікація сукном, плетеними чи крученими шнурами, тасьмою,
позументом, доповнювала вишивка, інколи — кутасиками біля кишень, на спинці
чи по боках біля «заборів» чи «вусів», декоративними ґудзики на спинці. Яскрава
оздоба, гармонійні пропорції крою, різнофактурні та кольорі співставлення
виділяли опільські сіраки, опанчі, сукмани та бекеші. Одним із найвідоміших
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центрів пошиття сукняного верхнього одягу був Рогатин, із притаманними йому
стилізованими рослинними композиціями на жіночих сіраках та спенцерах.
Найчастіше вживаними декоративними деталями хутряного одягу були великі
виложисті коміри із чорним хутром або вузькі стійки, викоти рукавів, обшивки
кишень. У площинному декорі домінувала вишивка лиштвою у поєднанні з
аплікацією шкірою та шнурами.
В опільській орнаментиці ХІХ — початку ХХ ст. превалювали геометричні
мотиви, характерні для декору у техніках ткацтва, плетіння, вибійки, в’язання та
вишивки. Для ткацтва та вибійки більшості території Опілля були притаманні
стрічкові композиції, в основі яких лежали найпростіші геометричні фігури: кола,
трикутники, хрестики, зірочки тощо. Локальне поширення мали вишиті
орнаменти окремими швами. Так, у Городоцькому р-ні Львівської обл. для
вишивання елементів «кривульки», «драбинки», «зубців» тощо застосовували
локальний варіант петельного шва, а для «місячників», «половинкових
місячників» щільно укладені стіби контурної лиштви. Їх різноманітні поєднання
між собою становили основу «городоцького шва» — яскравого явища опільської
вишивки. У Золочівському та Перемишлянському р-нах Львівської обл. мотиви
«клинець», «кривульок», «звізд», «хрестиків» тощо виконували лиштвою у
утворених вічках сітки стіба «верхоплут». Серед орнаментальних мотивів із
більшим ареалом поширення, властивим практично всім технікам виконання, був
ромб та його комбінації із іншими простими геометричними фігурами:
хрестиками, розетами, піврозетами, трикутниками, квадратами, зірочками,
укладеним у різноманітні стрічкові та сітчасті композиції.
З кінця ХІХ ст. опільська орнаментика збагачується вишитими схемами,
характерними для Покуття, Буковини, Гуцульщини, а також авторськими
рослинними композиціями завдяки друкованим видання та таблицям. На Опіллі їх
адаптували до власних критеріїв прекрасного, часто змінюючи колорит та
коригуючи схеми розташування. Рослинні мотиви кінця ХІХ ст. зустрічаємо в
декорі комірців рогатинських жіночих сорочок, у оздобленні сіраків та спенцерів,
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а у 20-30-х рр. ХХ ст. розлогі фітоморфні композиції — у оксамитових та
вовняних горсетах, «жупанах» (камізельках) та запасках.
Колорит декору народного вбрання Опілля змінювався протягом кінця ХІХ
— першої половини ХХ ст. від світлих натуральних відтінків доморобних
матеріалів до яскравих і темних фабричних. Характерними були поєднання
червоного, рожевого, жовтого, зеленого, синього у верхньому одязі; червоного,
чорного, помаранчевого із невеликими вкрапленнями, жовтого, синього,
фіолетового у вишивці жіночих та чоловічих сорочок.
Ключові

слова:

Опілля,

ансамбль

народного

вбрання,

система

декоративних засобів, художні особливості, компонент, класифікація, орнамент,
мотив, техніки, колорит.

ABSTRACT
Kutsyr T.V. Opillia Folk Costume the Last Third of the XIX — the First Half of
the XX Centuries: Classification and Art Features of the Décor. — Manuscript
Copyright.
Thesis for the degree in Ph.D. in History of Art with specialization in 17.00.06
— Decorative and Applied Art. — Ethnology Institute of the National Academy of
Sciences of Ukraine, Lviv National Academy of Art, Lviv, 2019.
The work is concerned with not enough study phenomenon Ukrainian folk art —
Opillia folk costume the last third of the XIX — the first half of the XX centuries and
art features of its décor.
The work consists of an introduction, four chapters, conclusions, a list of
literature sources (323 positions) and additions. The main content of the text is set forth
in 182 pages.
The literature review has shown the gap in the literature deal with Opillia folk
costume features the last third of the XIX — the first half of the XX centuries and
proper features of its décor. Ethnographic art features the most fully shown themselves
in the décor systems having the similar materials, the general principles of cutting and

10

sewing. The décor is studied in the work in two sides: as décor of one item with its
inherent features of the material used, the application technics and color as well as
unites factor all the components into a single ensemble with aesthetic preferences
inherent in this historical and ethnographic region.
The literature of the late ХІХ — early ХХ centuries is inherited descriptive,
exacerbation of attention on bright details, interested in various degrees in Western
Ukraine historical and ethnographic regions costume. However it has valuable factual
material, helping to find out some components names, their materials, technics,
decoration principles, their own colors, to follow up changes occurred with folk clothes
during the period. In 1920 — 1950 the social, political and economic changes caused to
phased changes in folk clothes. In this time researchers started to emphasize on folk
costume artistic value, invoked saving its features, stimulated folk dress adaptation in
urban space. In the middle of XX century Opillia as ethnographic region disappeared
from specialized literature. The items of tradition folk material culture from the region
fall into sections devoted to the West Podillia, Prykarpattia, Boykivshchyna, Galychyna,
Lviv region. In the 1980s works Opillia items were still scattered between other
historical and geographic region. However thorough analysis of folk costume and their
decoration helped to the awareness needing to return to the tradition zoning accepted by
researches the first part of the XX century. Scientific works of the beginning of XXI
century offer new methods and approaches in the folk costumes study. Due to this, this
phenomenon in its continuous development and the artistic differences of clothes of
ethnographic regions clearly demonstrate variability in the frame of a single Ukrainian
ethno-artistic tradition is considered. Nevertheless, Opillia territory outline remains not
completely specified. There is leads to various interpretations of his folk costume, not
allowing fully reveal the characteristic features inherent in his décor.
The study sources consist from Ukrainian folk items in Ukrainian and foreign
museums; Opillia folk costume pictures by different kind of painting and graphics;
photo materials of the second half of the XX — the first half of XX centuries. It is also
includes archival materials of scientists devoted to the Opillia folk clothes, published
memoirs about the integral ensemble and its individual components, as well as the
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results of own field studies carried out in 2014 in 28 settlements of Lviv region
(Gorodok, Peremyshliany, Pustomyty, Zolochiv, Busk, Kamjanka-Buska, Mykolaiv,
Zhydachiv and Stryj districts) as well as Ivano-Frankivsk region (Rohatyn district) and
Ternopil region (Berezhany and Kozova districts).
The analysis of the study outlined source base showed that the female clothes of
the late XIX — early XX centuries consist with a shirt, a skirt, a zapaska, a horset, a
katanka, a polotnianka, a kaftan, a kapota, a sirak, a svyta, a spencer, a bekesha, a
kozhukh. The male clothes consist with a shirt, linen or cloth trousers, a sleeveless
jacket, a jacket, a polotnianka, a kaftan, a sukmana, a kurman, a sirak, a opancha, a
kapota, a kozhukh. Constructive solutions based on simple geometric forms of old
traditions of cutting and modeling items from mostly homework materials was
characterized this period. Female shirts had ustavka cut, male were sewn as a tunic,
skirts, zapaskas and trousers picked up around belt. In outerwear was dominated straight
cut with ―vuses‖ on the sides. The components from urban clothes with other principles
of constructive and decorative decisions were started to use in the folk costume in early
XX centuries as a result of political and socio-economic changes. Female horsets were
sewed with darts, kaftans, bekeshas, kapotas, and later siraks and polotniankas were
started to sew with cut back and richly folded folds or were used the principle the cut
―with prokhodka‖.
The base of male clothing complex of the late XIX — early XX centuries
consists with long linen shirt and trousers, linen outerwear (a polontianka or jacket),
woolen cloth outerwear (a sirak, a opancha, a capote) or fur outerwear (a kozhukh). It
was supplemented by leather or woolen belt (a kraika), fur cap ―na zavisakh‖, straw hat
(the kind of headdress was dependent on the season), leather boots. At the beginning of
the XX century in the male clothing were appeared militaristic components like
trousers-―raitky‖, military jacket as well as components of urban clothing (woolen
trousers, sleeveless and jacket, a slouch, which previously wore only in some centers.
At this time, male clothing was lost its vivid polychrome decoration through the
consistent replacement of traditional woolen cloth and fur outerwear (a sirak, a opancha,
a kapota, a kozhukh) by outerwear urban components (a jacket, a cloak, a coat).
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The décor classification based on its plastic features was suggested in the work.
The classification can use in analyze the composition structure folk costume décor
considering peculiarities of the materials and using technics. We distinguish a
removable and non-removable décor based on way of its wearing. The first one is the
jewelry of head, neck, breast and belt. We excrete constructive and plane décor in the
non-removable as the integrate part of item. The constructive décor consists with taking
form formation and details which decorative function dominate over utilitarian
(underlined constructive lines, picking up, collars, cuffs, twist sleeves, for example).
The plane décor is the structural (when the décor is made in the process of item made)
and facial (making of the finished fabrics, details or item). The technics of weaving
sprang and knit are agreed with the first one type of décor. In them the process of
making of fabrics, details or item and the decoration of them is doing simultaneous.
Another way of decoration (the structural) consists in drawing a decoration on the
finished material, a part of the item or a finished component.
Opillia decorative system`s features have been manifested in the permanent
combinations of structural and plane décor characteristic of chemise, waist and breast
elements of wear, different kind of outerwear. For chemise was characterized allocation
of structural lines by double seams, pleating along the line of sewing sleeve to the
shoulder, near the neck and down the sleeve. The strips, collars, shirt-collars, cuffs etc.
were characterized in this kind of clothing. The plane décor was placed at the edge of
the items, at the joints of details: collars, shoulders, strips and cuffs. For female and
male shirts were characterized small shirt-collars called ―kryska‖, the corners of which
were usually allocated by some ornamental motifs, and their hems were decorated by
solid ornamental strip of simple elements. Rohatyn female shirts were adorned by large
semicircular collars with plant compositions throughout the plane, executed with fill
stitch and boring (holes). In the waist elements of wear there were used pleating, rarely stacking in folds along the waistline, strengthening item`s edges by sturdy fabrics or
some special bands and horizontal folds.
The plane décor could be structural or facial (print, sewed on, sewn or
embroidered). In addition to manual stitches, there were used wavy and zigzag lines,
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made by sewing machine in combination with sewn satin or velvet bands. In different
kind of sleeveless constructive lines of items were selected by the additional stitches,
sewed on bands and laces. The embroidery was often used in the décor of female
sleeveless. It could be different kind of tapes or central symmetrical compositions. This
type of décor was also character for aprons by linen, cotton, woolen or silk fabrics or
velvet.
The principles of constructive décor of linen, woolen cloth and fur outerwear
were similar taking into account the characteristics of these materials. Application with
a cloth, wicker or twisted cords, embroidery with woolen or silk yarns, decorative
buttons were dominated in plane décor of woolen cloth outerwear.
Opillia woolen cloth outerwear (―siraks‖, ―opanchas‖, ―sukmanas‖ and
―bekeshas‖) were distinguished by bright decorations, harmonious proportions of cut,
contrasting and color matching. One of the most famous centers of sewing woolen cloth
outerwear was Rogatin. Women's coats and spencers were decorated by large plant`s
compositions made with embroidery and applique. Often used decorative details of fur
clothes were large tulip collars with black fur or narrow polo collar, cuffs of sleeves,
sheathing pockets. In plane décor fill embroidery was dominated in combination with
the application of leather and cords.
Geometric motifs were prevailed in Opillia ornamentation of the XIX — early
XX centuries. They were characterized for decoration in the techniques of weaving,
crochet, knitting, print and embroidery. Tape compositions were characterized for
weaving and print of the most part of Opillia territory. They were based on simple
geometric shapes: circles, triangles, crosses, stars etc. Embroidered individual seams
ornaments had a local distribution. The examples of such decorations were represented
in the Horodok, Zolochiv, Peremyshliany districts of Lviv region. The ―horodok‖ stitch
was the local variant of loop stitch and fill stich. Its motifs had local names: ―kryvulka‖,
―drabynka‖, ―zubcy‖, ―misiachyky‖, ―pivmisiachyky‖, which reflected certain
associative comparisons with real objects. Their various combinations formed the basis
of the "Gorodok seam" — a vivid phenomenon of Opel embroidery. In Zolochiv and
Peremyshliany districts of Lviv region was widespread combination of facial
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(―verkhoplut‖) and fill stitches. Among the ornamental motifs with a larger widespread
and inherent mostly decorative techniques there was a diamond and its combination
with other simple geometric shapes: crosses, rosettes, halfrosettes, triangles, squares,
asterisks, which were enclosed in a variety types of tape’s and net`s compositions. Since
the end of the XIX century, Opillia ornamentation was enriched with embroidered
patterns characteristic of Pokuttia, Bukovyna, Hutsulshchyna, as well as author's plant
compositions due to the printed edition and tables. They were adapted to peoples own
criteria of beauty, often changed the color and adjusted the layout of the arrangement.
Plant motifs of the late of XIX century were used on Rohatyn female shirts` collars, in
the décor of different kind of outerwear (like siraks, spencers). Distinct phytomorphic
compositions were made in velvet and woolen waistcoats and aprons in the 20-30`s of
the XX century.
The simplest and schematic form of the Opillia geometric ornament was acquired
with the use of a cross stitch. It leveled the relief manifold, inherent in the combination
of several decorative stitches in one composition or for compound stitches. Cross stitch
have made it easy to reproduce and distribute the patterns of any drawing, while
depriving them of light-shadow play, tied to the surface and providing a monotonous
sound to all elements of the ornamental composition due to the size of the cross. The
distribution of such compositions was accompanied by the active introduction of
polychrome in folk embroidery. In artistic terms, multi-coloredness allowed somewhat
to compensate for the lack of relief and light-shadow nuances.
Opillia`s folk dress coloration changed from light natural shades of homemade
materials to vivid and dark fabric materials during the late of the XIX — the first half of
the XX centuries. The period under review was marked by combination of red, black,
orange, green with small inclusion of yellow, blue, violet in embroidery of female and
male shirts and female aprons. The décor of female and male outerwear linked red,
pink, yellow, green, blue colors and each of Opillia folk art centers were distinguished
by its own combinations of colors.
Keywords: Opillia, décor, folk costume ensemble, the decoration ways system,
artistic feature, component, classification, ornament, motif, technique, coloring.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
БІКМ — Бродівський історико-краєзнавчий музей
ГРКМ — Городоцький районний краєзнавчий музей
ДЕМВ — Державний етнографічний музей у Варшаві
ІЕМБ — Історико-етнографічний музей «Берегиня» у м. Бурштин
ІКМП — Історико-крєзнавчий музей м. Перемишляни
ІФКМ — Івано-Франківський краєзнавчий музей
КМБ — Краєзнавчий музей м. Бережани
ЛІМ — Львівський історичний музей
МЕХП — Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства
НАН України
МІДМЗ — Музей історії давньоруського міста Звенигород
МІГ КН — Національний центр народної культури. Музей Івана Гончара (м.
Київ)
МНАП — Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія
Шептицького
МНАПП — Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття у складі
Національного заповідника «Давній Галич»
МСКМС — Музей студії культури та мистецтва «Спірограф»
НМЛ — Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
НМУНДМ — Національний музей українського народного декоративного
мистецтва
ПК — приватна колекція
РІКМ — Рогатинський історико-краєзнавчий музей
ТОКМ — Тернопільський обласний краєзнавчий музей
ФІН — Фототека Інституту народознавства
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ВСТУП
Актуальність.

Серед

першочергових

завдань

української

мистецтвознавчої науки сьогодні важливе значення має всебічне вивчення та
висвітлення усіх явищ духовно-творчого прояву та досвіду творців народного
мистецтва. Система декоративних засобів вбрання, його образна виразність у
кожному історико-етнографічному районі, сформована впродовж віків етнічна
мистецька традиція, що яскраво виявила себе у ансамблях одягу, стають щораз
ціннішим джерелом та основою для розвитку сучасного декоративного мистецтва
і творення національного культурного обличчя України.
Декор традиційного вбрання — це система декоративно-виражальних
засобів, яка утворена з використанням матеріалів (полотно, сукно, шкіра, нитки
тощо) давніми техніками (ткацтво, вибійка, плетіння, вишивка та ін.) і становить
семантико-естетичний комплекс, який організовує усі компоненти народного
вбрання в єдиний ансамбль. Декор народної ноші у рівній мірі був залежний від
творчого задуму, від матеріалів на яких і якими він створювався, від технік його
виготовлення. У ньому відображались соціально-культурні та економічні зміни,
декор вбирав у себе нові тенденції, водночас залишаючись сталим маркером
приналежності до етнографічного району. Принципи розміщення та побудови
декору, його графічне й колористичне наповнення, виражало естетичні
уподобання мешканців тієї чи іншої території у залежності від їхнього
світосприйняття. Таким чином, декор традиційного вбрання постає як сукупність
найбільш характерних особливостей автентичної ноші етнографічного району, а
його вивчення і дослідження виявляє народне розуміння краси та доцільності.
У межах пропонованого дослідження декор розглядається як комплекс
конструктивних та площинних засобів оздоблення компонентів народного
вбрання. Він зумовлений характерними особливостями матеріалів та технік, але
його властивості не вичерпуються лише пластичними їх якостями. Суть декору
становить естетичне наповнення, завдяки якому вироби з однаковим кроєм та
пошиті з тих самих матеріалів, проте декоровані різними засобами, отримують
відмінне художнє звучання. Крім того, важливою є інтегрувальна функція декору,
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яка полягає в об’єднанні окремих компонентів народного вбрання, що різняться за
матеріалом, фактурою, об’ємом, кольором у єдиний гармонійний ансамбль.
Вивчення цих функцій оздоби має теоретичне та практичне значення. На
теоретичному рівні окреслення характерних особливостей декору кожного
етнографічного району допомагає увиразнити, виявити народне розуміння
прекрасного, означити той естетико-світоглядний ідеал, який дійшов до нас крізь
віки. Ці знання також можуть бути використані при створенні наукових програм
із вивчення українського народного мистецтва, зокрема, вбрання. Практичним
завданням

дослідження

є

уточнення

та

урізноманітнення

реконструкцій

народного вбрання, які зберігається у музеях чи описані в друкованих виданнях,
сприяння проникненню естетики традиційної ноші у моделювання сучасного
одягу, яке позбавить його космополітичної безликості.
Незважаючи на те, що українське народне вбрання різних регіонів
упродовж певного часу викликає зацікавлення дослідників, чимало запитань і
надалі залишаються відкритими. Одним із найменш досліджених теренів є
народне вбрання Опілля. Від середини ХХ ст. Опілля як історико-етнографічний
район зникає з фахової літератури, а його пам’ятки потрапляють в поле
досліджень

народного

Прикарпаття),

мистецтва

етнографічних

історико-географічних

(Західного

Поділля,

(Галичини,

Бойківщини)

чи

адміністративно-територіальних районів (Львівської, Тернопільської, ІваноФранківської областей). Така ситуація призвела до розмивання цілісності, єдності
ансамблю, декоративних особливостей опільської ноші, позбавила її власної
художньо-образної своєрідності.
Актуальність дослідження полягає у тому, що розпорошена в науковій
літературі, зарахована до особливостей сусідніх історико-етнографічних районів,
специфіка

декору

народного

вбрання

Опілля

досі

потребує

наукового

опрацювання, виявлення характерних рис компонентів, їхніх конструктивних
засобів, способів поєднання у комплекс, художніх закономірностей ансамблевої
структури та образності. Вивчення декору опільського народного вбрання
дозволить глибше зрозуміти загальні принципи розвитку українського народного
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строю, сприятиме розширенню знань у цій сфері та достовірності реконструкцій,
інтерпретацій в дизайні сучасного костюма. Крім того, аналіз декору народного
вбрання, як знакової системи естетичних критеріїв окремої етнографічної групи
дасть можливість точніше визначити територіальні межі Опілля.
Зв’язок з науковими програмами. Тема дисертації узгоджена з тематикою
наукових досліджень відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН
України «Синтез художньо-образних та функціональних засад в українському
декоративному мистецтві» (номер державної реєстрації 0113И002234, протокол
№ 1 від 22.01.2013 р.) та «Декоративне мистецтво українців 1990 — 2020-х рр.:
гносеологічні та смислотворчі практики митців» (номер державної реєстрації
0117И0017, протокол № 5 від 04.07.2017 р.). Робота також велась у контексті
виявлення

універсальних

та

унікальних

параметрів

орнаментики

західноукраїнського та литовського етнографічного текстилю у межах реалізації
спільного

українсько-литовського

проекту

«Орнаментика

етнографічного

текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри»
(договір № М/31-2018 від 24.05.2018 р. на виконання науково-дослідних робіт,
замовник — Міністерство освіти і науки України; виконавці — ІН НАН України
та Каунаський технологічний університет).
Мета дослідження — здійснити комплексний мистецтвознавчий аналіз
декору народного вбрання Опілля, його технічних і орнаментальних особливостей
втілених у художньому текстилі, вибійці, плетінні, вишивці, аплікації, в’язанні
тощо, які беруть участь у формуванні художніх особливостей вбрання.
Мета дослідження реалізується через вирішення наступних завдань:
1. проаналізувати фахову літературу і джерела дослідження в контексті вивчення
особливостей опільської народної одежі зокрема та української загалом;
2. вивчити та окреслити характерні риси народного жіночого й чоловічого
комплексів вбрання Опілля, а також особливості конструктивних засад та
варіативності їх поєднання у комплекси;
3. класифікувати декору опільського народного вбрання за його пластичними
особливостями;
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4. охарактеризувати матеріали, використані для пошиття та декорування вбрання;
5. окреслити техніки виконання конструктивного та площинного декору;
6. проаналізувати схеми розміщення декору та його особливості в натільному,
поясному, нагрудному, верхньому одязі та в головних уборах;
7. дослідити орнаментальні схеми та їхню еволюцію у процесі розвитку
декоративних засобів, визначити найхарактерніші для цього району мотиви та їх
композиційне розташування;
8. з’ясувати особливості кольорової палітри народного вбрання Опілля;
9. розкрити роль декору у художньо-образній структурі народної одежі;
10. ввести в науковий обіг нові, досі невідомі автентичні пам’ятки народного
вбрання Опілля.
Об’єкт дослідження — народне вбрання Опілля останньої третини ХІХ —
першої половини ХХ ст.
Предмет дослідження — композиційні особливості декору народного
вбрання Опілля останньої третини ХІХ — першої половини ХХ ст.
Територіальні межі дослідження: в основу дослідження покладено
вивчення декору народного вбрання Перемишлянського району Львівської
області, Бережанського району Тернопільської області та Рогатинського району
Івано-Франківського області, як таких, етнографічна приналежність яких до
Опілля достатнім чином засвідчена у історико-етнографічних джералах. Крім
того, залучено матеріал із визначних центрів народного мистецтва, зокрема, із
Золочева, Городка, Пустомитів, Миколаєва.
Хронологічні межі дослідження: нижня хронологічна межа дослідження
— остання третина ХІХ століття (традиційний стрій та вишивка ще тісно
пов’язані із народними звичаями й обрядами; творчо інтерпретують та
репрезентують основні художньо-стилістичні засади, притаманні попереднім
періодам; формують неповторне обличчя окремих етнографічних районів
України), верхня межа позначена першою половиною ХХ століття, оскільки
історико-економічні, політичні та соціокультурні зміни у житті України цього
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часу призводять до поступового витіснення із щоденного вжитку традиційного
українського народного строю, а особливості декору вбрання розвиваються у
нових формах, матеріалах, орнаментиці тощо.
Методологічна основа ґрунтується на розумінні декору народного вбрання
Опілля як художньої системи, що формувалася в руслі розвитку народного
мистецтва, принципи якої тісно пов’язані із соціокультурними особливостями
розвитку українського народного мистецтва. Поза усіма наявними особливостями,
розвиток і декорування українського народного вбрання відбувалося за спільними
принципами, відображаючи єдність української нації, збагаченої специфікою
кожного із її етнографічних районів.
При визначенні методологічних засад дисертації за основу були взяті
дослідження теоретичні (М. Станкевич) та практичні: у галузі вивчення народної
тканини (С. Сидорович, О. Никорак), народного одягу (І. Гургула, К. Матейко,
Г. Стельмащук, Т. Ніколаєва, О. Косміна), народної вишивки (Р. Захарчук-Чугай,
Т. Кара-Васильєва), народного орнаменту (М. Селівачов), народних прикрас
(Г. Врочинська,

О. Федорчук),

принципів

оздоблення

народного

вбрання

(Р. Дутка — вибійка, О. Козакевич — мереживо).
Дисертаційна праця ґрунтується на комплексному підході до вивчення
декору народного вбрання Опілля та методі мистецтвознавчого аналізу. На різних
етапах роботи застосовано методи польового спостереження, типологічного,
структурно-функціонального,

порівняльно-історичного,

реконструктивного,

структурного аналізів.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що:
— здійснено комплексне дослідження компонентів народного вбрання Опілля;
— проаналізовано

особливості

матеріалів,

які

використовувалися,

їхні

конструктивні та декоративні властивості;
— запропоновано класифікацію декору народного вбрання Опілля відповідно до
його пластичних особливостей;
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— охарактеризовано основні типи композицій декору всіх компонентів вбрання
Опілля;
— визначені характерні орнаментальні схеми та їхня колористична гама;
— введено у науковий обіг значну кількість польових експедиційних текстових
(інтерв’ю) та фотоматеріалів автентичного вбрання Опілля з Перемишлянщини,
Рогатинщини та Бережанщини, у тому числі із місцевих музеїв та приватних
збірок.
уточнено:
— техніки оздоблення народного вбрання подані згідно з принципом оздоблення
матеріалів, що доповнює класифікацію декору народного вбрання за пластичними
ознаками;
— роль декору у художньо-образній структурі народного вбрання.
Практичне значення роботи зумовлене подальшим використанням її
результатів для:
— поглибленого вивчення українського народного вбрання;
— аналізу декору вбрання інших етнографічних районів;
— підготовки монографій, каталогів, навчальних посібників з історії українського
народного мистецтва та українського народного вбрання;
— роботи музейних працівників при атрибуції, інвентаризації фондових
експонатів, у складенні каталогів, екскурсійній діяльності;
— творчості

народних

майстрів

і

як

джерело

інспірацій

художників-

професіоналів.
Апробація результатів дослідження здійснена у доповідях на наукових
конференціях, симпозіумах, форумах, семінарах:
1.

Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, збереження,

відтворення та популяризація культурної спадщини» (Ужгород, 26-27 червня 2015
р.), доповідь: «Полотнянки Опілля другої половини ХІХ – початку ХХ ст.:
типологія та художні особливості»;
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2.

V Міжнародна наукова конференція «Лемки, бойки, гуцули, русини –

історія, сучасність, культура матеріальна і духовна» (Слупськ (Польща), 24-26
вересня 2016 р.), доповідь: «Художньо-стилістичні особливості, типологія та
семантичне значення жіночих весільних уборів (на прикладі вінків Бойківщини і
Опілля)»;
3.

International Conference of Dress Historians ―Survival and Revival: Clothing

Design that Survival and Fashion Trends that Are Revived‖ (м. Лондон, 31 жовтня
2015 р.), доповідь: ―Ukrainian Dress: From Folk Costumes to National Symbols‖;
4.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Народні художні промисли

України: історія, сьогодення, перспективи», (Київ, 20 листопада 2015 р.),
доповідь: «Народна вишивка Рогатинщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.»;
5.

Міжнародна наукова конференція «Глобалізація / європеїзація і розвиток

національних слов’янських культур», (Київ, 24 травня 2016 р.), доповідь: «Декор
вбрання Опілля як джерело для розвитку сучасного дизайну одягу»;
6.

Науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина в еру

глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти», (Львів, 2-3 червня 2016 р.),
доповідь: «Типологія та декоративне вирішення хусток Опілля ХІХ – першої
половини ХХ ст.»;
7.

Міжнародна науково-практична конференція «Этнос и культура: развитие и

взаимодействие»

(Мінськ

(Білорусь),

9-10

червня

2016

р.),

доповідь:

«Исследования Я.Головацкого в изучении народной одежды Ополья»;
8.

VII Міжнародна наукова конференція «Традиции и современное состояние

культуры и искусств» (Мінськ (Білорусь), 24-25 листопада 2016 р.), доповідь:
«Декор в структуре народного костюма Ополья: композиционные особенности и
средства декоративной выразительности»;
9.

VIII Луньовські читання. Проблеми збереження музейних колекцій (Харків,

30 березня 2017 р.), доповідь: «Опільська вишивка у збірці Ольги Бачинської
Національного музею у Львові»;
10.

Конференція

з

нагоди

85-річчя

заснування

музею

«Верховина»

«Стрийщина: минуле і сучасність» (Стрий, 23 травня 2017 р.), доповідь: «Народна
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вишивка Стрийщини кін. ХІХ – поч. ХХ ст. у музейних колекціях Стрия і
Львова»;
11.

І Міжнародний Карпатський симпозіум «Лемки, бойки, гуцули, русини –

історія, сучасність, матеріальна та духовна культура VI» (Стара Лєсна
(Словаччина), 27-28 вересня 2017 р.), доповідь: «Рослинні мотиви у оздобі
верхнього сукняного народного одягу Бойківщини, Підгір’я та Опілля у першій
половині ХХ ст.»;
12.

Міжнародна наукова конференція «Дала нам Чехія чоловіка з золотим

серцем» (до 160-річчя від дня народження Франтішека Ржегоржа» (Львів, 12-13
жовтня 2017 р.), доповідь: «Етнографічний спадок Ф. Ржегоржа як джерело
вивчення народного вбрання Опілля та Підгір’я»;
13.

І Міжнародна міждисциплінарна заочна конференція «Народне мистецтво

ХХІ століття: актуальні напрямки досліджень» (Львів, 17 жовтня 2017 р.),
доповідь: «Пошук національної ідентичності шляхом реконструкції українського
народного вбрання»;
14.

Міжнародний науковий форум «Традиционный белорусский костюм в

европейском культурном пространстве» (Мінськ (Білорусь), 19-20 жовтня 2017 р.)
Доповідь: «Народный костюм Ополья: классификация декора»;
15.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейні читання пам’яті

М. Біляшівського і Д. Щербаківського» (Київ, 16-17 листопада 2017 р.), доповідь:
«Колекція народної вишивки Західних областей України Ольги Бачинської»;
16.

Міжнародна наукова конференція «Сто років академічної славістики в

Україні: здобутки і перспективи» (Київ, 24 травня 2018 р.), доповідь: «Значення
орнаменту в українсько-литовських студіях народного мистецтва»;
17.

Науковий

семінар

«Західноукраїнський

етнографічний

текстиль

у

дослідженнях львівської мистецтвознавчої школи» (с. Румшишкєс (Литва), 12
липня 2018 р.), доповідь: «Вишивка у народному вбранні Західної України ХІХ
ст.».
Публікації. Основні положення і результати дисертації викладені в 18-ти
наукових публікаціях, з них 4 — у наукових фахових виданнях, рекомендованих
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МОН України, 2 — у наукових виданнях, що індексуються у міжнародних науко
метричних базах, 2 — у зарубіжних наукових виданнях.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел (323 позиції), списку ілюстрацій
(191 найменування) та двох додатків. Обсяг дисертації становить 183 сторінок
основного тексту.
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, МЕТОДОЛОГІЯ ТА
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Ступінь висвітлення проблеми в літературі
Для дослідження декору опільського народного вбрання вагомою є праця
Якова Головацького «О народной одежде и убранстве русинов, или руських в
Галичине и северо-восточной Венгрии» [62; 63]. У ній вперше у науковій
літературі описано народне вбрання Опілля зі притаманними йому характерними
особливостями. Автор звертає увагу на матеріали для пошиття одягу, технологію
виготовлення полотна, сукна, таких компонентів народного вбрання як чоловічі та
жіночі головні убори, взуття. Я. Головацький зупиняється на характеристиці
натільного, поясного, нагрудного жіночого та чоловічого одягу, проводячи
паралелі із сусідніми етнографічними районами. Особливе зацікавлення в
дослідника викликав верхній полотняний та сукняний одяг, варіативність його
крою, оздоблення, походження окремих варіантів та різноманіття їх поєднання із
натільними та поясними. Дослідник приділив значну увагу виділенню локальних
комплексів опільського вбрання (наприклад, Золочівського, Тернопільського чи
Жовківського повітів), кольоровим поєднання у декорі тощо. Крім того,
Я. Головацький чітко визначив географічні межі Опілля на основі тривалої
подорожі цією територією, здійсненої ним у 30-40-х рр. ХІХ ст. [112, c. 117]. Він
прагнув до виявлення та аналізу відмінностей в одязі між сусідніми
етнографічними

районами

Західної

України,

визначення

характерних

особливостей кожного з них, а також проводив паралелі між сільським та міським
вбранням.
У праці «Образи Червоної Русі» Владислава Завадського перераховано
компоненти чоловічого і жіночого вбрання Опілля [323, c. 15—30]. Без
заглиблення в конструктивні особливості пошиття, дослідник акцентує увагу на
білому кольорі, як превалюючому на цій території. Він класифікує вбрання за
віком, статтю, порами року, підкреслює різницю між святковим і буденним.
Описаний

фактологічний

матеріал

у

дослідженні

підкріплено

значним
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ілюстративним корпусом [323, c. 12—40]. Проте, поза увагою дослідника
залишились цілий ряд особливостей, які притаманні одягові окремих локальних
осередків Опілля.
Багатий описовий матеріал щодо народного одягу Опілля міститься у
«Червоній Русі» польського етнографа та фольклориста Оскара Кольберга.
Польові дослідження автор проводив у 1861-1880 рр. [21, c. 99; 114, c. 40], проте
їх результати були опубліковані значно пізніше — у 1976 р. Територія, охоплена
дослідженням, займає не лише Опілля, а й простягається на сусідні етнографічні
райони. Дотримуючись у зборі матеріалу поділу вбрання на чоловіче, жіноче,
дитяче, святкове і буденне [86, c. 104], О. Кольберг звертав увагу на матеріал
(полотно, сукно, шкіру), з яких шили той чи інший компонент вбрання, крій,
оздобу, переважаючу колористику. Праця цінна великою кількістю локальних
подробиць в описах компонентів народного чоловічого і жіночого вбрання, проте
у ній відсутнє цілісне бачення народної ноші як єдиного ансамблю [301].
При вивченні декору народного вбрання Опілля цінні спостереження
знаходимо у статті Івана Франка про етнографічну виставку у Тернополі 1887 р.
[272, c. 479]. Так, І. Франко виділяє територію між Підгір’ям і Поділлям, де «крій
стає довшим, доходить аж до кісточок, вишивок щораз менше, взори і кольори
ткання все простіші, одноманітніші, але врешті у багатьох околицях Поділля,
особливо там, де зовсім не сіють льон, домашній матеріал навіть зовсім зникає з
одягу…» [272, c. 479]. Окреслюючи загальну тенденцію, притаманну народному
вбранню Опілля, автор виділяє його як самостійний етнографічний район із
притаманними йому особливостями.
Певною мірою торкається предмета нашого дослідження стаття відомого
етнографа, лексикографа, фольклориста, Є. Желехівського, який друкувався під
псевдонімом Й. Соколик. Його «Подорожні помічення ополянина» — це
етнографічні розвідки, насичені деталями народного побуту середини ХІХ ст.,
цінні живими, побаченими на власні очі характерними особливостями, які
відрізняють цей етнографічний район від сусідніх. Знаходимо тут окремі, хоча і
не чисельні, згадки про особливості народного вбрання [224, c. 191].
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Про верхній одяг Галичини загалом та Опілля зокрема йдеться у статті
українського етнографа, фольклориста, історика М. Зубрицького «Верхня вовняна
ноша українсько-руського народу» [91]. Дослідник зупинив свою увагу на
конструктивних особливостях чоловічого верхнього одягу, варіантах, поширених
на Опіллі та у сусідніх етнографічних районах, відмітив різницю у крої вбрання
між селом та містом у колористичних та декоративних характеристиках. Автор
також акцентував увагу на динаміці змін, які відбулись у кінці ХІХ — на початку
ХХ ст. у народному верхньому одязі, коли замість довгих сіраків та опанч стали
шити коротші лейбики. М. Зубрицький стверджував, що різниця у ноші допоможе
встановити географічні межі етнографічних районів, а також припускав, що люди,
які носять однаковий одяг, мають і інші спільні риси та «почуваються ближчими
між собою, як із людьми іншої ноші»[91, c. 69].
У ґрунтовному науковому виданні «Украинский народ в его прошлом и
настоящем», в розділі «Этнографические особенности украинского народа» [43]
Хв. Вовк детально зупиняється на оздобі чоловічого та жіночого одягу, а також
згадує

про

декоративні

проаналізовано

матеріали,

елементи,
які

властиві

вбранню

використовувались

для

Опілля.

Ретельно

пошиття

одягу,

технологічні аспекти його виготовлення тощо [41; 43]. У цьому виданні, чи не
вперше після праці Я. Головацького, народне вбрання Опілля постає як комплекс
взаємопов’язаних компонентів, продуманих і об’єднаних у єдину ансамблеву
структуру. Це дуже важливо для з’ясування змін, які відбулись із народним
вбранням від середини ХІХ до початку ХХ ст. Розлогий аналіз вбрання сусідніх
етнографічних районів дає багатий матеріал для порівнянь та аналогій. Виділяючи
спільні риси, характерні для вбрання всієї України, вчений акцентує на
відмінностях між її етнографічними районами, зазначаючи колорит кожного з
них, підкреслює спільні корені та динаміку розвитку протягом століть.
У збірнику «Народне мистецтво Галичини і Буковини» 1919 р. [162],
присвяченому організації вишивальних майстерень на території Східної Галичини
і Буковини, є відомості про виставки вишивок, організованих у Тернополі,
Збаражі, Чорткові, Борщеві, Коломиї, Косові та інших містах. У статті
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М. Біляшівського зазначається, що на території Опілля помітні подільські впливи
[16, c. 9], Є. Спаська описувала рослинну орнаментику декору катанок [225, c. 21].
Книга також доповнена багатим ілюстративним матеріалом. Цей збірник не був
присвячений виявленню особливостей народного вбрання тих територій, на яких
побували організатори і дослідники, проте, живий фактологічний матеріал, з яким
вони зіткнулись, не залишив їх байдужими і втілився у точних заувагах щодо
поширення елементів тієї чи іншої орнаментики і характеристики крою.
Зовсім інший напрям має праця С. Маковського «Мистецтво і побут
Підкарпатської Русі» (1925 р.), видана у Празі [142]. Автор захоплено пише про
народну вишивку, у якій немає повторів та копіювання [142, c. 19]. Опис
особливостей народного вбрання Бойківщини та Закарпаття, поданий у цьому
виданні, допомагає встановити різницю між декоруванням бойківського,
підгірського та опільського вбрання, а також простежити спільні риси, притаманні
одягу Опілля, Підгір’я та Бойківщини. Крім того, у виданні міститься ґрунтовний
аналіз значення традиції в народному мистецтві, точні відомості про матеріали та
технічні особливості виготовлення народної ноші, у багатьох аспектах спільні для
зазначених територій.
Відомий польський етнограф Адам Фішер у змістовному нарисі етнографії
українців «Русини. Нарис етнографії Русі» [296] зазначав, що на Опіллі та
Розточчі є загальнопоширена полотняна свитка «полотнянка», яку носять навіть
узимку поверх теплого сукняного вбрання, у тому числі і на кожухах — «для
надання одягові святкового характеру», а також чимало інших характерних
особливостей, притаманних народному вбранню Опілля. На першому місці для
дослідника виступали етнографічні аспекти народного вбрання, а саме те, що
відрізняє це вбрання від сусідніх районів. Тому, комплексне вивчення народної
ноші Опілля у нього поступається визначенню окремих характерних для
етнографічного району деталей, які вирізняють його вбрання від сусідів.
Дослідниця народного мистецтва В. Білецька у праці «Українські сорочки,
їх типи, еволюція й орнаментація» [13] за основу свого дослідження взяла
сорочки українського Лівобережжя та центральної України. Проте прагнучи до
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комплексного висвітлення обраного предмету, вона звертається до сорочок
Галичини, Буковини та Західного Поділля, виділяє їх у окрему групу, відзначаючи
особливості тканин, крою, технічні аспекти шиття та декорування, проводячи
паралелі та аналогії, окреслюючи відмінності із виробами з центральної та
лівобережної України [13, c. 60]. У дослідниці народні сорочки постають як
динамічне явище, яке чутливо реагує на зміну матеріалів зміною крою та
способом декорування.
Видання, присвячені народному вбранню Опілля, які вийшли у світ у
середині ХІХ — на початку ХХ ст. різною мірою торкались предмету даного
дослідження. Основним завданням висвітлити народне вбрання Опілля як
комплексне явище стали праці Я. Головацького та Хв. Вовка, які є важливими ще
й тому, що дослідники мали змогу вивчати народну ношу, яка була у вжитку, а
також здійснювали порівняння між сусідніми етнографічними районами згідно
пластичних, конструктивних, орнаментальних відмінностей.
У

працях

етнографічного

напрямку

народну

ношу

згадують

опосередковано, у процесі висвітленні ширших питань. Так, на перший план,
вчені висували маркаційну функцію одягу, завдяки якій існувала можливість
відрізнити одну етнографічну групу від іншої. У подібний спосіб опільське
вбрання згадується у дослідженнях та статтях Є. Желехівського, І. Франка,
О. Кольберга і А. Фішера, М. Біляшівського та Є. Спаської.
У працях С. Маковського і В. Білецької народне вбрання та його
компоненти постають як комплекс, композиційна єдність складових якого
зумовлена його багатоманітністю. Дослідники вбачають у народній ноші об’єкт
мистецтвознавчого аналізу, цінний завдяки своїм художнім вартостям.
На початку ХХ ст. видатна українська мисткиня Олена Кульчицька
створила серію малюнків народного одягу з натури, подавши детально крій
компонентів вбрання, його декор, окремі орнаментальні мотиви. Ці замальовки
поєднали у собі етнографічний підхід до народного вбрання, характерний для
кінця ХІХ — початку ХХ ст. із його мистецтвознавчим аналізом, розпочатим у 20х рр. ХХ ст. О. Кульчицька не просто замалювала зразки народного вбрання, вона
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продемонструвала його як комплекс, як нерозривну єдність складових: матеріалу,
фактур, кольору, декору та створила самостійні художні твори на основі
побаченого [130—131]. Для вивчення народного вбрання Опілля особливо
важливими є ансамблі із Львівської області з м. Городка, с. Вишня Городоцького
р-у с. Домажир та с. Старичі Яворівського р-у, с. Березина Жидачівського р-ну.
У період із середини ХІХ і до 40-х рр. ХХ ст. існування Опілля як
окремого етнографічного району не викликало сумнівів. Більш того, повсякчас
зустрічаємо вказівки на відмінності у одязі ополян та вбранням бойків чи
подолян. Ситуація кардинально змінюється у другій половині ХХ ст. У
радянський час поняття «Опілля» випадає з прийнятого етнографічного
районування України [113, c. 56]. Так, у вступній статті та анотаціях до альбому
О. Кульчицької

«Народний

одяг

західних

областей

Української

РСР»

І. Симоненко пропонує розглядати народне вбрання не за етнографічними
районами, а дотримуючись сучасного йому територіально-адміністративного
поділу [130, c. 3]. Таким чином, комплекси опільської ноші були об’єднані із
вбранням Підгір’я (Жидачівський район), Розточчя (Яворівський район) та Волині
(Сокальський район), не враховуючи відмінності у їх матеріалах, крої,
компонуванні декору, орнаментальних мотивах [130, c. 5].
Тенденція до відмови від етнографічного районування була притаманна й
іншим працям, присвяченим українській народній вишивці, одягу, проблемам
декорування народного вбрання, вивченню його окремих складових майже до
кінця ХХ ст. Категорія «Опілля» зникає, а відомості про мистецтво цього району
опиняються

у розділах, присвячених

Західному Поділлю,

Прикарпаттю,

Бойківщині чи Львівщині.
Ілюстровані альбомні видання «Українське народне мистецтво. Тканини та
вишивка» [243], «Українське народне декоративне мистецтво. Декоративні
тканини» [241], «Орнамент української вибійки» [191], «Українське народне
мистецтво. Вбрання» [242], «Українські народні вишивки» [246], «Українські
народні вишивки. Львівська область» [247] містять чималий корпус опільських
пам’яток. Крім того, вони доповнені вступними статтями провідних дослідників
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народного мистецтва, таких як І. Гургула, С. Колос, Л. Кравчук та ін., які
аналізували декор народного вбрання з мистецтвознавчих позицій, зупиняючи
увагу, зокрема, і на особливостях опільскої оздоби [246, c.3 ].
Так, у статті Л. Кравчук до «Українські народні вишивки. Львівська
область» відзначено еволюцію вишивок цієї території протягом ХІХ — першої
половини ХХ ст. Дослідниця зазначає, зокрема, що характерний геометричний
орнамент переважно чорного кольору поступово переходить у геометризовані
рослинні форми — «жолуді», «гілочки», «вишеньки». У кінці першої чверті ХХ
ст. вишивки Опілля стають багатоколірними. Крім того, Л. Кравчук звертає увагу
на особливості переходу від давніх швів, поширених на цих теренах, до хрестика
та спровокованої цим переходом зміни орнаментики [247, c. 4].
З-посеред зразків народного одягу, вміщеного в «Українському народному
мистецтві. Вбрання» [242, c. 167-168] зустрічаємо окремі опільські компоненти.
Це багато оздоблений верхній одяг, зокрема опільські сіраки, опанчі, спенцери. У
комплексах народного вбрання представлені строї з Перемишлянського та
Городоцького р-в Львівської обл. Крім того, видання надає значний матеріал для
порівняння та аналогій вбрання сусідніх з Опіллям етнографічних районів. У
вступній статті до видання зазначено ті зміни, які відбулись у матеріалах, крої,
принципах оздоблення протягом ХІХ — першої половини ХХ ст., притаманні
вбранню всієї території України та локальним осередкам [242, c.19].
У 50-х рр. ХХ ст. побачили світ видання, присвячені технікам вишивання,
особливостям їх застосування та поєднання у систему декору народного вбрання
українців, росіян, білорусів [19; 27; 29; 88; 89; 135; 146; 147; 153; 203]. Зокрема, в
«Українському народному вишиванні» 1958 р., авторка О. Кулик поєднала
технічні характеристики виконання української народної вишивки з аналізом того
естетичного значення, яке мало її застосування в компонентах народного вбрання
[128].
У «Народному мистецтві західних областей України» Ірина Гургула
відмежовує одяг північної Тернопільщині та Львівщини від Яворівського,

38

Городоцького, Рудківського (тепер Самбірський р-н) районів та близьких околиць
Львова, зазначаючи, що вони сильно відрізняються колоритом, добором та
розташуванням прикрас та їх орнаментацією. Важливо, що дослідниця розглядає
народне вбрання етнографічних районів Західної України у комплексі, подає їхні
характерні ознаки, принципову різницю, акцентує увагу на відмінностях між
їхніми силуетними формами. Хоча Опілля як назва етнографічного району тут не
згадується, проте опис вбрання Тернопільщини та суміжної з нею Львівщини, а
саме, застосованих принципів крою та декоративних прийомів творить
впізнаваний образ із домінантою білого кольору у матеріалах для пошиття та
оздоби [70, c. 9—12]. У цій праці проведено також архітектонічний аналіз
основних формотворчих компонентів народного вбрання, засобів, які впливають
на загальний силует, співмірність та поєднання деталей у вбранні.
У 60-х рр. ХХ ст. аналіз українського народного вбрання виходить на
якісно новий рівень. Накопичений етнографічний матеріал попереднього періоду
структурується і типологізується, досліджується з позиції мистецької вартості,
вписується у загальний контекст розвитку українського мистецтва. У цей період
побачили світ ґрунтовні видання, які залишаються актуальними до сьогодні. У
контексті вивчення народного вбрання Опілля цю групу досліджень можна
окреслити як таку, що відображає загальні тенденції розвитку українського
народного вбрання. Деякі характерні особливості декорування українського одягу
відзначені у фундаментальній шеститомній «Історії українського мистецтва» [96],
зокрема, висвітлено асортимент тканин, діяльність мануфактур, технічні прийоми
та колористику [96, c. 320—328]. Проте, територія Опілля згадується лише
побіжно, бо видання не ставило собі за мету заглиблення у етнографічні
особливості розвитку народного мистецтва.
Так, у «Нарисах з історії українського народного мистецтва» [160] велику
увагу приділено технічним особливостям ткацтва, згадані окремі центри
опільського народного мистецтва, такі як Глиняни, Золочів, Перемишляни; в
аналізі вишивок зазначено загальні тенденції розвитку української народної
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вишивки, тенденція від монохромного оздоблення одягу до поліхромії [160, c.
166—168].
На противагу вищезазначеному виданню, «Нариси з історії українського
декоративно-прикладного мистецтва» [161] зосереджені на висвітленні у
хронологічній послідовності еволюційних процесів, які відбувались у народному
ткацтві, вишивці, вбранні протягом чотирьох століть.
Однією з основних при вивченні українського народного вбрання
залишається праця Катерини Матейко «Український народний одяг» [149], у якій
вона аналізує, систематизує, висвітлює його історію, матеріали пошиття,
принципи крою та декорування, розробляє типологію жіночого та чоловічого
вбрання

тощо. В окремому розділі

особливості

традиційної

ноші.

дослідниця

Автентичні

назви

досліджує етнографічні
компонентів

вбрання,

характерні, зокрема для Опілля, асортимент матеріалів, для пошиття компонентів
народного вбрання, техніки пошиття та оздоблення, назви окремих деталей,
головних уборів, взуття, прикрас та додатків до ансамблю містяться у словнику
К. Матейко [150].
В останній третині ХХ ст. у вивченні народного вбрання можна виділити
дві тенденції. Поза тим, що автори кожного із видань прагнули до комплексного
висвітлення такого складного та багатовекторного питання як народне вбрання,
одні з них робили наголос на історичному, вертикальному зрізі розвитку
української ноші [179; 183; 226], інші більшу увагу приділяли з’ясуванню
характерних ознако окремих етнографічних районів [12; 30; 123; 182; 233].
Наголос на лінійному історичному розвитку української народної ноші
притаманний працям Т. Ніколаєвої «Історія українського костюму» [179] і
«Українському костюму. Надія на Ренесанс» [182] та К. Стамеровим в «Нарисах з
історії костюмів» [226]. Видання акцентують на лінійності розвитку одягу,
нашаруванню елементів різних епох у традиційному народному вбранні України.
Належна увага приділяється й вивченню характеру його оздоблення, таких як
ткацтво, вишивка, аплікація, які не тільки розкривають високу майстерність
народних митців, але й часом порушують питання про походження тих чи інших
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явищ культури, висвітлюють етнокультурні взаємини певних груп. У праці
К. Стамерова українське народне вбрання фігурує як невід’ємна складова
європейської культури. Крім особливостей крою, тканини, головних уборів,
зачісок і прикрас, впливи західного мистецтва на український костюм
аналізуються у книзі «Костюм в Україні від епохи Київської Русі до ХХІ ст.»
К. Камінської [107].
При вивченні українського народного вбрання Галина Стельмащук
акцентує на відмінностях між художніми особливостями одягу українських
історико-етнографічних районів у працях «Український стрій» [12, c. 197] та
«Українське народне вбрання» [233, c. 146—180 ]. Вона звертає увагу на
матеріали, з яких виготовляли компоненти вбрання, на техніки їх оздоби, на
історію розвитку. Опілля дослідниця окреслює як «низовинну частину Львівської
області» [12, c. 197], і найбільшу увагу в межах Опілля приділяє вбранню
Городка, Яворова та Сокаля як яскравим центрам народного мистецтва. Крім
того, Г. Стельмащук звертає увагу на міщанське вбрання та особливості одягу
української еліти [233, c. 146—172]. Це допомагає створенню комплексної
картини розвитку української традиційної ноші, яка не була ізольована від
впливів і нашарувань європейських тенденцій.
«Український народний одяг XVII — початку ХІХ ст. в акварелях
Ю.Глоговського» [124], видана у співавторстві Д. Крвавича та Г. Стельмащук
містить великий обсяг аналітичного матеріалу, широкий асортимент назв
компонентів

народного

та

міщанського

одягу

Опілля

початку

ХІХ ст.,

зображеного на малюнках.
Дещо в іншому аспекті трактує межі Опілля та вбрання цього
етнографічного району О. Косміна в багато ілюстрованому «Традиційному
вбранні українців» [123]. Зважаючи на авторське районування, у якому територія
Опілля опиняється у двох етнографічних одиницях: у Галичині і, власне, Опіллі,
— його вбрання отримує більше бойківських рис у колористиці, компонуванню
окремих елементів, декорі [123, c. 47—49].
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У колективній монографії «Опілля» [190] два розділи присвячені
декоруванню

опільського

одягу.

матеріалами,

фотоілюстраціями,

Видання
детальним

цінне
описом

зібраними
технік

польовими
декорування,

кольорової гами, компонування елементів вбрання у єдине ціле, аналізом
локальних особливостей народного одягу Івано-Франківського Опілля, різниці в
оздобі між селами.
У такому ж руслі, захоплюючи вже весь район Опілля та порівнюючи його
з Підгір’ям, аналізує опільське вбрання Г. Лосик у статті «Народний одяг Опілля
та Бойківського Підгір’я кінця ХІХ — ХХ ст.» [140].
Увагу дослідників привертали також окремі компоненти народного строю.
У монографії Г. Стельмащук «Традиційні головні убори українців» простежено
розвиток головних уборів від найдавніших знахідок на території України, їх
еволюцію, для аналізу використовуються твори образотворчого мистецтва,
збережені архівні та музейні зразки [232]. Так, наприклад, «давньоруська традиція
ношення шапки поверх убруса збереглась у XVII — XVIII ст. На акварелі
Ю. Глоговського «Львівська міщанка 1700 року» зображено жінку в убрусі,
зверху на нього одягнуто хутряну шапку, оздоблену з правого боку вертикальною
стрічкою» [234, c. 75]. Монографія допомагає не лише з’ясувати, які головні
убори були притаманні опільському жіночому і чоловічому костюмам, а й
прослідкувати їх еволюцію, зміни, які відбулись протягом XVIII — ХІХ ст.
Для вивчення декору традиційної ноші Опілля важливими залишаються
праці,

присвячені

загальним питанням

вивчення декоративно-ужиткового

мистецтва [3; 9; 14; 18; 28; 29; 39; 48; 49; 54; 80; 92; 93; 99; 100; 102; 103; 104; 119;
151; 167; 176; 177; 181; 194; 214; 215; 227—230; 244; 283; 288; 293], історичного
розвитку народного вбрання не лише України, але й сусідніх країн [2; 17; 24; 31;
51; 91; 152; 195; 252; 276; 277; 279; 280; 287; 291; 292; 298; 304—306; 312; 315;
322]. Крім того, окремі згадки про Опілля містять дослідження, присвячені
вивченню народних промислів [70—72; 164; 218; 273], народних тканин [56; 67;
82; 169—170; 171—175; 220—222], народній вишивці [44; 52; 84—85; 108—110;
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129; 137; 157; 201; 208; 218—219; 235; 239; 311], вибійці [76; 168; 169; 186; 191],
в’язанню [116—117], художній обробці шкіри [57; 65—66], народним прикрасам
[47; 253—257]. Вони дають нам інформацію про загальну тенденцію
розвитку та еволюцію народного мистецтва, центри народної творчості, їхні
характерні особливості, такі як домінуючі матеріали, застосовані техніки і
прийоми виготовлення чи оздоблення, домінуючу кольорову гаму.
Отже, літератури, присвяченої вивченню опільського народного мистецтва
загалом, та народного вбрання зокрема, чимало. Увесь масив літератури можемо
класифікувати у хронологічному порядку:
1.

Кінець ХІХ — початок ХХ ст. Праці українських, польських, німецьких

етнографів, у яких міститься детальний опис компонентів народного одягу
зазначеної території, їх місцеві назви, варіанти оздоби та поєднання. Особлива
увага звернена на локальні різниці між селами. Це також альбоми, таблиці
вишивок, фотографій, замальовки традиційного опільського вбрання;
2.

Видання 50 — 90-х рр. ХХ ст. присвячені різним галузям народного

декоративно-ужиткового мистецтва України. У них дослідники прагнуть
комплексно вивчити ці мистецькі явища, виявити їх характерні риси,
прослідкувати розвиток народних художніх традицій. При дослідженні народного
одягу чи вишивки неодмінно присутній аналіз зразків, які походять з Опілля,
проте сам етнографічний район не виділяється і особливості його декорування не
аналізуються. У таких працях опільське вбрання найчастіше потрапляє до
розділів, присвячених Західному Поділлю, Прикарпаттю, Бойківщині, Галичині,
Львівщині;
3.

Праці,

статті,

присвячені

народному

одягу,

вишивці,

прикрасам,

опубліковані у перше десятиліття ХХІ ст. Опілля виділяється як окремий
етнографічний район із властивими йому характерними особливостями. Проте у
різних дослідників бачимо різні межі Опілля, або досліджується територія лише
однієї з областей (наприклад Івано-Франківської чи Львівської).
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1.2. Огляд джерельних матеріалів
В основу аналізу декору народного вбрання Опілля покладено декілька
груп матеріалів. Це музейні збірки, польові, архівні, фотоматеріали, твори
образотворчого мистецтва (акварелі, графіка, олійний живопис), схеми вишивок
тощо, а також усні інтерв’ю ополян, у яких зустрічаються окремі важливі згадки
про особливості оздоблення народного одягу. Крім того, можемо виділити
неопубліковані праці та матеріали, зібрані у музеях, архівах, приватних збірках
тощо. До цієї групи зараховуємо і польові матеріали автора, зібрані у
серпні вересні 2014 р. в 28 населених пунктах Львівської (Городоцький,
Перемишлянський, Пустомитівський, Золочівський, Буський, Кам’янка-Буський,
Миколаївський,

Жидачівський

та

Стрийський

р-ни),

Івано-Франківської

(Рогатинський та Галицький р-ни) та Тернопільської обл. (Бережанський та
Козівський р-ни) [7].
Збірки народного одягу державних та приватних музеїв Західної України
та Києва містять важливі для вивчення декору народного вбрання Опілля
пам’ятки. Найбільше збереглось полотняних виробів (сорочок, поясного жіночого
та чоловічого одягу), значно менше зразків сукняного та хутряного верхнього
одягу (сіраків, опанч, спенцерів, кожухів), головних уборів, взуття. Найбільші
колекції народного одягу кінця ХІХ — початку ХХ ст. зберігаються у Музеї
етнографії та художнього промислу ІН НАН України, Національному музеї у
Львові ім. А. Шептицького, Львівському історичному музею, Музеї народної
архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, Національному
центрі народної культури «Музей Івана Гончара», Національному музеї
українського народного декоративного мистецтва у м. Київ, Тернопільському
обласному краєзнавчому музеї,

Івано-Франківському

краєзнавчому музеї,

Краєзнавчому музеї м. Бережани, Музеї народної архітектури та побуту
Прикарпаття у складі Національного заповідника «Давній Галич», Історикоетнографічному музеї «Берегиня» у м. Бурштин. У процесі вивчення декору
народного вбрання Опілля було також опрацьовано невеликі колекції народного
одягу,

які

зберігаються

у

Рогатинському

історико-краєзнавчому

музеї,
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Бродівському

історико-краєзнавчому

музеї,

Історико-краєзнавчому

музеї

м. Перемишляни, Музеї історії давньоруського м. Звенигорода, музеях при
середніх школах та бібліотеках м. Жовква, с. Стільсько, с. Демня Миколаївського
р-ну

Львівської

обл.,

с. Долиняни,

с. Лученці,

с. Обельниця,

с. Бабин

Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл., с. Олесине Козівського р-ну
Тернопільської обл., а також у приватних збірках Львова та Рогатина.
У архівах Я. Головацького [35], К. Матейко [6], С. Чехович [37],
О. Прусевича

[36],

О. Кульчицької

[5],

містяться

польові

матеріали,

неопубліковані статті, замальовки, ілюстрації, у яких відображено особливості
матеріалів, крою та декору опільського вбрання. Державні архіви та музеї
Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей містять також значний
корпус фотоматеріалів останньої третини ХІХ — першої половини ХХ ст. У
фототеці Інституту народознавства НАН України збережено численні фотографії
цього періоду селянських типів західних областей України. Деякі з них містять
цінні коментарі із зазначенням назв компонентів одягу, матеріалів, особливостей
декоративного

вирішення.

Збірка

фотоматеріалів

Інституту

досліджень

бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки ім.
В. Стефаника також містить фотоілюстративний матеріал, подібний до
попереднього за часом та ареалом створення. Колекція Івана Гончара
(Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», м. Київ) [8], була
сформована у 60-х рр. ХХ ст., проте містить чимало матеріалів, які репрезентують
народне вбрання Опілля першої половини ХХ ст.. Частина з них була
опублікована

у

альбомі

«Галичина:

Львівщина,

Івано-Франківщина,

Тернопільщина» [238].
Фотографії Ф. Ржегоржа з Опілля та Підгір’я, датовані 80-90 рр. ХІХ ст.,
опубліковані у виданні «Залишена земля: Батьківщина канадських українців»
[299]. На них зафіксовано мешканців сіл та міст усіх вікових груп у буденному та
святковому одязі. На деяких з них автор робив позначки, такі як «У недільному
найкращому» [ 299, c. 86], акцентуючи саме на традиційній ноші.
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До роботи над дисертаційним дослідженням залучені також світлини із
приватних збірок, фотографії, збережені у родинах, які походили з території
Опілля [268—271].
Різноманітною за техніками виконання є група творів образотворчого
мистецтва, у якій репрезентовано комплекси народного вбрання, окремі його
компоненти, особливості декорування чи орнамент оздоби. Перш за все слід
згадати опубліковані [26; 124; 132; 291], а також неопубліковані досі акварелі
Ю. Глоговського та К. Кєлісінського [261], які були виконані на початку ХІХ ст.
На них зображені характерні типи селян та міщан із м. Львова, м. Городка,
м. Галича, м. Бережан та їх околиць, а також із сіл Давидів, Наварія, Олесько. Для
нашого дослідження мають значення зафіксовані компоненти вбрання, їх
поєднання у комплекс, особливості колориту та декоративного вирішення. Крім
того, вони дають багатий матеріал для порівняння сільського вбрання із міським,
а також допомагають у з’ясуванні тих змін, які відбулись у опільському
народному вбранні протягом ХІХ ст.
Серія малюнків С. Путятицького [4] близька до творів Ю. Глоговського та
К. Кєлісінського за часом створення (1840-1850 рр.), манерою виконання, а також
вибором об’єктів зображення. На збережених 72 акварелях та 8 рисунках, які
походять з Галичини [310, c. 152], детально зображені конструктивні та художні
особливості народного вбрання Опілля [4, Arch. 1.2655; Arch. 1.3043—1.3044,
Arch. 1.3047]. Важливе значення мають акварелі із м. Кам’янка-Бузька та його
околиць, оскільки зображення мешканців цієї території не зустрічалось у відомих
творах образотворчого мистецтва раніше.
Гравюри, обрані Я. Головацьким для «О народной одежде, убранстве
русинов или руських в Галичине и северо-восточной Венгрии» [62—63] та
«Народних піснях Галицької і Угорської Русі»

[59—61] демонструють

найтиповіше вбрання кожної із вивченої ним територій. Крім того, етнограф
залишив коментарі до них, описав компоненти одягу, з якої місцевості походять
зразки, особливості святкового та буденного комплексі вбрання. Частина з них
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була виконана художником Ю. Коссаком. Окрім праць Головацького, ці гравюри
були розміщені у «Образах Червоної Русі» В. Завадського [323].
Відібрані акварелі та графічні твори О. Кульчицької, зроблені впродовж
1928—1946 рр. під час подорожей Галичиною, увійшли до альбомів «Народний
одяг західних областей Української РСР» (1959) [130] та «Народний одяг Західної
України» (2018) [131]. Твори мисткині відзначаються глибоким розумінням
народного мистецтва, прагненням відтворити до найдрібніших деталей декор
народного вбрання, зафіксувати окремі орнаментальні схеми. Крім етнографічних
замальовок, для вивчення декору опільського вбрання важливе значення мають
цикли акварелей та гравюр, окремі малярські полотна О. Кульчицької, такі як
«Народні звичаї», «Життя і праця на селі», «У свято» тощо, у яких народна ноша
постає як цільний ансамбль.
Особливості опільського декору зустрічаємо у живописних творах
Ю. Панькевича [159], яскраві персонажі якого постають у народному вбранні
Західного Поділля та Опілля із тонким змалюванням найдрібніших деталей
декору одягу та елементів оздоби.
У кінці ХІХ ст. матеріали, присвячені народному одягу чи вишивці, почали
доповнюватись друкованими зразками вишивок, прикрас, оздоб у вигляді
альбомів, фотоілюстративних матеріалів до окремих видань, журналів тощо.
Автори прагнули не лише описати народний одяг, а й зафіксувати описане у
вигляді художньо оформлених таблиць. Особливої уваги заслуговують добре
ілюстровані видання Львівського промислового музею «Взоры промыслу
домашного» [319—320]. У альбомі про вишивку 1887 р. [320, c. 6] відзначені
технічні моменти виготовлення полотна і сукна (сировина, принципи ткацтва,
валяння, фарбування тощо), особливості використання полотна різної якості для
буденного та святкового одягу, принципи декорування компонентів строю.
Л. Вербицький захоплюється способами оздоби свит та сіраків Опілля, вказуючи,
що вони надзвичайно різноманітні і «фантастичні», більше чи менше прикрашені,
але завжди доцільно і зі смаком [320, c. 7]. Друга серія альбомів «Wzory przemyslu
domowego» під редакцією Х. Комарницької [321] 1905 р. містить типові зразки
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вишивки Гуцульщини, Покуття, Бойківщини, Опілля, Волині із зазначенням
територіального походження орнаментальних мотивів, їх локальних назв.
Важливими при дослідженні орнаментів, які побутували на території
Опілля є схеми народних вишивок, що публікувались на початку ХХ ст. у різних
видавництва Львова, зокрема у «Союзному базарі» [68], «Українські пресі»,
«Русалці», «Пресі», «Зорі» [142] тощо. Вони допомагають з’ясувати походження
тих або інших візерунків на певній території Опілля, а також визначити часові
межі їх появи.
Крім значного ілюстративного матеріалу, ретельним дослідженням
зібраних

зразків,

аналізом

розвитку

та

багатством

варіантів

поданих

орнаментальних схем відзначається праця Ольги Косач-Драгоманової (Олени
Пчілки) [248] та Еріха Кольбенгаєра [120]. Вони допомагають з’ясувати, які
орнаментальні схеми були власне опільськими, а які були запозичені завдяки цим
таблицям із Волині, Покуття, Гуцульщини, Буковини. Так, дослідження
орнаментальних мотивів Рогатинщини показало, що мотиви, запозичення із
альбому Е. Кольбенгаєра із дещо зміненим колоритом та накресленням увійшли у
місцеву вишивку і вже до середини ХХ ст. вважались опільськими.
Ще одну групу матеріалів становлять численні спогади мешканців цієї
території, опубліковані у збірниках «Рогатинська земля» [207], «Львівщина:
історико-культурні та краєзнавчі нариси» [141], «Жовква крізь століття» [81],
«Золочівщина: минуле і сучасне» [90], «Миколаївщина» [154], «Бережанщина у
спогадах емігрантів» [10—11] та працях, присвячених історії одного або кількох
сіл [22—23; 40; 45; 50; 55; 73; 75; 77; 101; 115; 122; 125—126; 133—134; 139; 144;
188; 192—193; 196; 202; 204; 206; 212; 231; 258; 274—275; 285; 290; 294; 295; 303;
307]. У них містяться окремі згадки або розлогі оповіді про особливості
виготовлення, оздоблення чи носіння традиційного вбрання.
Отже, з-посеред наявних джерельних матеріалів вивчення декору
народного вбрання Опілля виділяємо:
— речові пам’ятки, збережені компоненти народної ноші у державних
музеях різного рівня та приватних збірках;
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— зображення опільського вбрання у творах художників, виконаних
різними техніками, та фотоматеріали у державних та приватних колекціях;
— писемні згадки в архівах дослідників народного мистецтва, в
опублікованих спогадах ополян;
— усні описи окремих компонентів, принципи поєднання їх у комплекс,
особливості матеріалів, технік та декору, отримані під час польового дослідження
території Опілля.

1.3. Методологічні основи дослідження
Методологічна основа дисертації ґрунтується на розумінні декору
народного вбрання Опілля як художньої системи, принципи якої тісно пов’язані із
соціокультурними особливостями розвитку українського народного мистецтва.
Визначальною є системність підходів до вивчення предмета дослідження в
контексті тих явищ і процесів, які мають найбільший вплив на його розвиток.
Маючи на меті визначення художніх особливостей твору, було використано
напрацювання історико-гуманітарних наук, а також ті соціально-економічні
характеристики, які впливають на розвиток народної художньої творчості.
При вивченні декору народного вбрання Опілля єдність матеріалу, форми,
оздоблення та функціонального призначення кожного із компонентів було
використано комплексний підхід. Аналізуючи кожен із зазначених аспектів було
враховано їхню нерозривну єдність, взаємозалежність та взаємну обумовленість.
Художня форма виробу безпосередньо залежить від його функціонального
призначення, від матеріалу, матеріал — від природніх та економічно-соціальних
умов, від естетичних вподобань, від рівня матеріального забезпечення тощо.
Конструкція форми перебуває у нерозривній єдності із будовою тіла людини, яка
обумовлює її структуру, а також практичними та естетичними уподобаннями,
перші з яких залежні від природно-кліматичної зони проживання, а другі — від
цілого ряду чинників, провідними з яких є історичні умови розвитку, рівень
горизонтальних та вертикальних комунікацій в межах окресленої групи,
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економічні та соціальні зв’язки. Декор народного вбрання з одного боку залежить
від матеріалів на які і якими він наносився, пов’язаний із формою виробу, проте,
водночас, він сам є формотворчим, інтегруючим, об’єднуючим окремі складові у
єдиний ансамбль.
У якості методологічного інструменту був застосований системний підхід
для найбільш повного дослідження комплексу народного вбрання Опілля та його
системи декоративних засобів. Він дозволив подати народну ношу як
багатоаспектну цілісність, суть якої визначається її структурною складністю, а
структура, у свою чергу, — її основними функціями. У ході дослідження декору
народного вбрання основна увага зосереджується на його естетичній функції, а
наголос ставився на мистецтвознавчому аналізі декору кожного з компонентів та
ансамблю народного одягу загалом. Однак матеріальна, обрядова та інформаційна
системи

цього

комплексу,

здійснюють

безпосередній

вплив

на

його

формотворення та оздоблення, перебували в полі зору автора. Системний підхід
також вимагав розуміння структури циклу народної творчості, яка полягає в
оцінюванні, навчанні та осмисленні виробів декоративно-ужиткового мистецтва
[102, c. 201—202], зокрема компонентів народного вбрання.
На початкових етапах роботи відбувалось накопичення фактологічного
матеріалу, спостереження та систематизація. Дослідження декору народного
вбрання Опілля передбачало роботу з фаховою літературою, музейними та
приватними збірками, архівами, творчим доробком митців, у яких фігурують
характерні образи із зазначеного етнографічного району. Особливе значення у
роботі мало особисте знайомство автора з народним мистецтвом Опілля у ході
польових

досліджень.

Спостереження

як

упорядкована,

систематизована,

цілеспрямована система сприйняття досліджуваних явищ, його зв’язків та
відношень давало емпіричний матеріал для наукової роботи, зафіксований у
вигляді фотографії (зразки народного одягу), протокольного чи звукового запису
розмови із респондентами.
Наступний етап дослідження передбачав застосування порівняльноісторичного методу у виявленні динаміки розвитку та змін, які відбулись у декорі
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опільського народного вбрання з кінця ХІХ

середини ХХ ст., аналізу змін в

одяговому комплексі (зміна використовуваних матеріалів для пошиття та декору,
поява одних компонентів та зникнення інших, тощо). Завдяки цьому методу та
виявленим змінам у народному вбранні Опілля, було зафіксовано перехід від
комплексу народного вбрання ХІХ ст. Опілля із яскравими локальними
особливостями у декорі, зокрема верхнього одягу, до значно уніфікованішого та
спрощеного ансамблю 20-30-х рр., із спорідненими принципами оздоблення
окремих компонентів у сусідніх районах (наприклад, Бойківщини, Опілля та
Підгір’я). Порівняльно-історичний метод дозволив проводити дослідження декору
опільського вбрання у двох площинах: у вертикальній, відстежуючи ті зміни, які
відбулись з кінця ХІХ

першої половини ХХ ст. та у горизонтальній,

здійснюючи порівняння оздоби ноші Опілля із вбранням сусідніх історикоетнографічних районів у зазначених часових межах.
Метод порівняльно-типологічного аналізу використано для систематизації
зібраного фактологічного матеріалу, для виділення окремих груп матеріалів, які
були використані для пошиття та оздоблення народного одягу, систематизації
використовуваних технік, поділу компонентів вбрання на типологічні групи за
функціональним призначенням, основним матеріалом виготовлення, принципами
декору тощо. На цьому ж етапі використовується метод порівняння та аналогій
для виявлення подібності чи відмінності між основними групами виробів, їх
характерними ознаками. У розділі «Компоненти ансамблю народного одягу
Опілля» за функціональним призначенням виділено натільний, поясний,
нагрудний, верхній одяг, головні убори, взуття та доповнення (наприклад, пояси).
За основу класифікації оздоблення народного вбрання Опілля було взято
пластичні ознаки, притаманні декору, які дозволили виділити три основні групи:
об’ємний, конструктивний та площинний декор. Під час аналізу технік
оздоблення, поглиблюючи попередню класифікацію, за принципом нанесення
декору на поверхню виробу виділено структурний та поверхневий декор.
Крім вищевказаних, в роботі використовується структурний метод
дослідження декору комплексу народного вбрання Опілля, як такий, що
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допомагає виявити, разом із порівняльним аналізом, характерні особливості,
притаманні ноші цієї території, глибше зрозуміти призначення декору у
народному

вбранні,

а

також

вияскравити

повніше

його

композиційні,

колористичні та художньо-стилістичні особливості.
Структурний метод (від загального поняття «структура», що означає
будову чого-небудь, наявність стійких зв’язків між елементами у складі цілісної
системи [48, c. 401]) передбачає дослідження взаємодії елементів у загальній
структурі. Підхід до об’єкту вивчення з позиції структуралізму передбачає, поперше,

виявлення

реконструкцію

його

системи

зовнішніх

внутрішньої

зв’язків

структури

цього

[121,

c.

об’єкту,
100].

по-друге,

Походження

структурного методу виводять від античного розуміння мистецтва як триєдності
творчого акту, формотворення і ремесла [121, c. 99], що перегукується із сучасним
трактуванням декоративно-прикладного мистецтва як нерозривної єдності
функції, матеріалу, конструкції та декору. У межах нашого дослідження народне
вбрання Опілля вивчається як цілісна структура, складне і багатокомпонентне
явище, а виявлення міжструктурних зв’язків у ній сприяє з’ясуванню ролі декору,
який сприяє об’єднанню окремих компонентів у єдину художню цілісність
ансамблю. Крім того, цей метод скерований на розбудову дослідження у
напрямку творець—твір.
Досліджуючи декор народного вбрання Опілля використовуються методи
індукції та дедукції. Індукція — метод пізнання, за допомогою якого на підставі
знання властивостей, зв’язків чи відношень окремих предметів роблять висновок
про наявність цих властивостей в усіх предметах відповідної предметної сфери
[127, c. 48]. Отже, індукція — це напрям руху дослідження від одиничного до
загального [185, c. 118], тоді як дедукція – від загального до одиничного [184, c.
604]. При вивченні декору народного вбрання Опілля використано обидва ці
методи. З одного боку, об’єктом дослідження стають окремі артефакти, вивчаючи
які робимо висновки про загальні тенденції, притаманні визначеному періоду у
народному вбранні Опілля, з іншого, беручи до уваги спільний вектор розвитку
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української традиції у народному мистецтві у найширшому її розумінні,
виділяємо лише ті елементи, які стосуються народної ноші обраної території.
Досліджуючи декор як складову частину народного вбрання, підкреслюємо його
інтегральні властивості, об’єднуючу функцію, яка дозволяє окремим елементам
творити органічну єдність, те, що називаємо «комплексом» чи «ансамблем» —
сукупність і співвідношення одягу, власне предметів ноші, прикрас, знаків
розпізнавання, зачісок, головних уборів, взуття, які поєднуються в цілісну
художню систему [244, c. 491]. Загальні принципи компонування народного
вбрання, вироблені з позиції доцільності та зручності, які вписуються у естетичні
вподобання, вірування, складний комплекс народних обрядів та звичаїв
зумовлюють розташування оздоби, її технічне вирішення, смислове та естетичне
наповнення.
Врахувавши найбільш загальні, визначальні моменти, які впливають на
формування комплексу народного вбрання Опілля, наступний етап дослідження
полягає у всесторонньому мистецтвознавчому вивченні його декору. Рух
дослідження відбувається за такою схемою:
— виявлення відповідності та взаємозалежності між матеріалом на який і яким
наноситься декор;
— окреслення основних технік виготовлення матеріалів та способів нанесення
оздоби, притаманних різним компонентам народного вбрання;
— визначення локалізації конструктивного та площинного декору на окремих
компонентах народного вбрання Опілля;
— аналіз мотивів, характеру їх накреслення та принципів їх поєднання,
поширених на Опіллі, композиційні особливості розміщення відмінних візерунків
у одному виробі;
— вивчення колористики, притаманної декору народного вбрання Опілля, її
локальних особливостей;
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— художньо-конструктивний підхід для виявлення взаємозв’язків між формою
виробу, зумовленою архітектонікою, силуетом і декором як його невід’ємною
складовою;
— виявлення інтегрального значення декору для формування ансамблю
народного одягу.
До мистецтвознавчих методів, які сприяють дослідженню мистецького
твору, належить також формальний метод, скерований на аналіз його форми.
Формальний метод передбачає вивчення мистецького твору як цілісної форми із
врахуванням формальних зв’язків у процесі образотворення на тій підставі що «в
мистецтві все є форма» [64, c. 85]. Спираючись на позицію формального
мистецтвознавства, для якого твори просторових мистецтв є зримою єдністю
закономірних просторових зв’язків [64, c. 86], вивчення народне вбрання Опілля
спрямоване на виявлення тих принципів, на основі яких окремі елементи форми
поєднуються у гармонійне ціле. Він досліджує ті елементи, з яких складається
художнє ціле, а також закони чи принципи, згідно яких вони поєднуються.
Формальний аналіз базується на тому, що форма і об’єм речей, принципи їх
зв’язку, їх забарвлення з того моменту як вони стають частиною мистецького
твору отримують інші зв’язки та інше значення, аніж у сфері дійсності, вони
поєднуються між собою за допомогою суто художніх закономірностей, які
можуть не співпадати із тими, що визначають наш практичний та науковий зміст
[39, c. 27]. Так, досліджуючи народне вбрання Опілля та його декор зокрема, не
можливо не враховувати матеріал, з якого він пошитий, техніки, які
використовувались при його створенні та декоруванні, принципи крою та
колористичні особливості. Форма народної ноші визначається усіма вище
зазначеними факторами, проте вона, перш за все, втілює естетичні уподобання
конкретної суспільної спільноти. Дослідження форми народної ноші Опілля
показує, що вона є стійкішою, тривалішою за матеріали, з яких виконана.
Матеріали змінюються, змінюються елементи декору та техніки, проте загальний
силует вбрання, співвідношення основних його елементів стійкіше до соціально-
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економічних змін. Аналіз форми народного вбрання Опілля, зовнішніх та
внутрішніх зв’язків, які її творять, допомагає краще виявити характерні для цієї
території особливості, ті риси, які відрізняють її вбрання від ноші сусідніх
етнографічних районів.
Цей метод також допоміг у сприйнятті ансамблю народної ноші як
архітектонічної форми із притаманним їй комплексом взаємозв’язків між
окремими її елементами. З такої позиції закономірне сприймання декору із позиції
його пластичних ознак, характерних для об’ємної цілісної форми. Запропонована
у дисертаційній роботі класифікація декору народного вбрання спирається на
праці М. Станкевича [230, c. 168], який використовував також і формальний
метод вивчення творів українського народного мистецтва.
Отже, дослідження народного вбрання Опілля відбувається у двох
площинах: з одного боку воно є об’єктом мистецтвознавчого аналізу, з іншого, як
надзвичайно близьке не лише до однієї людини (її творця), а й до цілої групи
людей, втілюючи їхнє бачення прекрасного, неможливо не враховувати
загального соціо-культурного контексту його створення. Декор народного
вбрання як частина комплексу, слугує виразником історичних та соціальноекономічних змін, які відбувались на цій території, а не лише оздобою. Тому
кінцевою метою дослідження декору народного вбрання Опілля було виявлення
характерних особливостей зазначеного етнографічного району у декорі народного
вбрання. Для дослідження декору народного вбрання Опілля були обрані методи,
які б забезпечували найбільш повне висвітлення об’єкту дослідження, сприяли б
створенню цілісного враження про нього та відобразили б естетичні, інтегральні,
структурні та формальні властивості декору.
Висновки до розділу 1
У першому розділі проаналізовано основні наукові публікації, присвячені
вивченню українського народного вбрання та різним його аспектам. Важливими
для запропонованої роботи стали дослідження народної ноші Я. Головацького,
В. Завадського, О. Кольберга, А. Фішера, О. Кульчицької, І. Гургули, К. Матейко,
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Г. Стельмащук, Т. Ніколаєвої; ткацтва С. Сидорович та О. Никорак; вибійки
Р. Дутки; вишивки Р. Захарчук-Чугай, Т. Кари-Васильєвої, К. Сусак, Н. Стеф’юк,
О. Кулинич-Стахурської, І. Свйонтек; в’язання та плетіння М. Станкевича та
О. Козакевич; прикрас Г. Врочинської та О. Федорчук.
У межах дослідження опрацьований наявний на сьогодні значний корпус
етнографічної та мистецтвознавчої літератури, у якому згадуються побіжно у
контексті вирішення більш широких завдань чи вивчаються ретельніше
компоненти чи комплекси обраних осередків народного вбрання Опілля. Проте,
опільське народне вбрання загалом та його декор зокрема як окреме самобутнє
художнє явище до сьогодні ще не достатньо висвітлене і потребує глибшого
дослідження на основі наявної літератури, виявлених джерел, фактологічного
матеріалу, фотографій, творів образотворчого мистецтва тощо.
Окреслено джерельну базу дослідження, яку формують насамперед
збережені

у провідних

музеях

України

пам’ятки. Важливим джерелом

дослідження стали зображення опільського вбрання чи окремих його компонентів
у творах знаних українських та польських художників, а також фотоматеріали
державних та приватних колекцій. До аналізу характерних особливостей декору
народного вбрання Опілля залучено архівні матеріали провідних дослідників
українського народного мистецтва. Важливим джерелом інформації стали
опубліковані спогади ополян, а також інтерв’ю, отримані у ході польових
досліджень.
Обрано методи, які дозволили комплексно проаналізувати особливості
декору народного вбрання Опілля. Методологічну основу дисертації становить
розуміння декору народного вбрання як цілісної художньої системи, у якій
втілена єдність української нації, урізноманітнена специфікою кожного із
етнографічних

районів.

Застосовано

загальнонаукові

методи

(описовий,

порівняльний, структурно-типологічний, метод систематизації, аналізу та синтезу,
а

також

інтерв’ю),

методи

гуманітарних

наук

(порівняльно-історичний,

структурний метод) та метод мистецтвознавчого аналізу (формальний метод,
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композиційний, конструктивний та колористичний аналіз). Методи дослідження
сприяли вивченню декору народного вбрання Опілля у максимальній повноті.
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РОЗДІЛ 2 КОМПОНЕНТИ АНСАМБЛЮ НАРОДНОГО ОДЯГУ ОПІЛЛЯ
2.1. Жіноча ноша
Натільний одяг. Основою жіночого народного вбрання була сорочка з
домотканого вибіленого конопляного, лляного чи полотна, у якому поєднувались
конопляні і лляні волокна [63, c. 57; 323, c. 41]. Довга додільна чи коротка «до
підтички» сорочка була, найчастіше, уставковою [7, арк. 4]. Уставка або полик —
це вшивне плічико, що з’єднує задню і передню частини сорочки. Уставкові
сорочки Опілля мали уставки, пришиту по пітканню, а ті, у яких уставки
пришивались по основі, не були характерними для цього етнографічного району
(іл. А 2.1.1). Уставки дозволяли розширювати плечову частину сорочки, що
давало можливість утворювати призбирання довкола шиї. Сорочку шили з трьох
несиметрично зложених полотнищ, з викладеним, рідше стоячим коміром [149, c.
50—51].
Рукав у такій сорочці викроювали із суцільного шматка тканини й під
прямим кутом пришивали до станка. Вишивку розташовували на уставці,
підопліччі, манжетах, подолі та комірі [108, c. 451]. Спираючись на збережені
музейні пам’ятки та численні фотографії, які походять з Опілля, саме для
уставкових сорочок характерним було використання відкладного не дуже
широкого коміра («криски») (іл. А 2.1.2) [7, арк. 21; 63, c. 51; 123, c. 47], який на
Опіллі прикрашали вишивкою білим по білому, виконаною техніками вирізування
чи виколювання, або обшивали купованим чи в’язаним гачком мереживом, густо
призбируючи його [7, арк. 15, 18, 21, 23—32]. Рукави такої сорочки збирали від
обшивку або під неширокі оздоблені дуди (іл. А 2.1.3).
У південних районах Опілля (Рогатинському р-ні Івано-Франківської обл.,
Бережанському р-ні Тернопільської обл.) поширеними були сорочки із дуже
вузькими відкидними комірцями (т. зв. «рубцями») (іл. А 2.1.4), а також вузькими
обшивками на рукавах, які називали «дудицями» [63, c. 58]. Різновидом «рубця»
був комір-стійка, поширений у Рогатинському р-ні Івано-Франківської обл. [190,
c. 165] та в Пустомитівському р-ні Львівської обл. [139, c. 337] (іл. А 2.1.5).
Скріплювали комір за допомогою гарусної або шовкової стрічки [63, c. 58],
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бавовняного шнурочка [190, c. 168], перламутрового ґудзика чи скляної запонки
[63, c. 15].
Святкову сорочку шили із фабричного перкалю [323, c. 41] («крамська
сорочка» [63, c. 50]), підтичка якої найчастіше була із грубшого домотканого
полотна. Для їх пошиття також часто використовували тонке лляне полотно,
особливо у тих районах, де вирощували льон (наприклад, у Городоцькому,
Пустомитівському та Жовківському р-х Львівської обл., Рогатинському р-ні
Івано-Франківської обл.) [37, арк. 2; 139, c. 338; 274, c. 257]. Лляні жіночі сорочки
шили із тонкого «повісняного» полотна [150, c. 31], але від пояса і до низу
наточували «веретяним» [150, c. 26], грубшим полотном (іл. А 2.1.6). Тому нижню
частину сорочки іноді ще називали «натичкою» [144, c. 163]. Перкалеві сорочки
були у вжитку в тих селах, які були розташовані неподалік від великих міст
(наприклад, с. Бартатів поряд зі Львовом) [295, c. 77]. На Івано-Франківщині (у
Рогатинському та Галицькому р-ах) обрядові (весільні та сорочки «на смерть»)
обов’язково шили додільними, не розділяючи їх поперечним швом [190, c. 165].
На Яворівщині додільні сорочки побутували в околицях Краківця, Нагачева, а
короткі, до підтички — у навколишніх селах Яворова [179, c. 51]. На Жовківщині,
Яворівщині та Золочівщині уставка сорочки, комір та манжети вишивали лише
білими нитками [63, c. 50], тоді як на Городоччині віддавали перевагу червоному
кольору із незначними вкрапленнями синього та чорного [37, арк. 4], на
Жовківщині — червоним та чорним барвам [274, c. 259].
У кінці ХІХ — на початку ХХ ст. на Опіллі значного поширення
набувають жіночі уставкові сорочки із круглим комірчиком, оздобленим
покупним або гачкованим мереживом, чи з виколюванням та лиштвою по самому
краю виробу (іл. А 2.1.7). Для таких сорочок використовували фабричні бавовняні
дуже тонкі тканини (наприклад, перкаль), рідше — льон, а в оздобі застосовували
білі і кольорові бавовняні або шовкові нитки. Ці вироби мали планку на ґудзики
по переду, іноді — лише два ґудзика на пазусі [259, № 11, 12] (іл. А 2.1.8).
Ймовірно, такі сорочки наслідували міські тенденції у жіночому вбранні.
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Доповнювали їх темними катанками «до стану» (короткими, до талії), які
зашпилялись майже під шию таким чином, щоб було видно гаптований комірець
(іл. А 2.1.9), під який одягали кілька (чи кільканадцять — у залежності від
статків), низок скляного кольорового намиста у поєднанні з коралами. Заможні
жінки могли дозволити собі носити лише коралі.
У 20-30 рр. ХХ ст. переважають сорочки безуставкового типу. Поширені
були сорочки-хлоп’янки, а також блюзки, скроєні з виточками на грудях (на
міський манір) (іл. А 2.1.10). Вишивали їх найчастіше по канві хрестиком, тому
що їх шили з тонких бавовняних чи шовкових тканин (перкалю, ситцю батисту
тощо). Орнаменти запозичували з друкованих таблиць, які тоді набули значного
поширення (іл. А 2.1.11). Кожна дівчина старалась вишити сорочку таким
візерунком, якого ще в селі не було, тому сорочки не давали відшивати, їх ховали
аж до Великодня, щоб потім вдягнути до церкви [7, арк. 4]. Надавали перевагу
яскравим червоним, помаранчевим, жовтим, зеленим, синім, фіолетовим
кольорам. Вишивка білим по білому залишилася як імітація покупного мережива.
Композиційно

орнаменти

розміщували

на пазусі

і на рукавах

однією

вертикальною смугою чи кількома горизонтальними (іл. А 2.1.12). Були навіть
зразки, коли на сорочку нашивали кілька орнаментальних смуг, вишитих на
іншому полотні. Часто використовували вишивку із старих сорочок, пришиваючи
її до нових, а також оздоблювали вишитими візерунковими смугами із зношених
сорочок рушники чи подушки [200].
До жіночого поясного одягу належать спідниці, фартухи та запаски.
Основу жіночого народного вбрання ХІХ ст. складало поєднання сорочки і
полотняної спідниці, доповненої запаскою [63, c. 50], без якої дівчина чи заміжня
жінка ніколи не виходили з хати [144, c. 169]. Проте, на Опіллі ці три компоненти
у будень і в свято зазвичай доповнювали четвертим — нагрудним або верхнім
одягом, безрукавним чи з рукавами (горсиком, катанкою, кабатом, кафтаном,
полотнянкою тощо) (іл. А 2.1.13).
Порівняно із сусіднім Покуттям, Гуцульщиною чи Західним Поділлям, де
у вжитку були давні форми поясного жіночого одягу, такі як запаски, обгортки чи
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горботки, для Опілля притаманні значно пізніші за часом походження, та значно
ближчі до комплексу міського вбрання зшиті спідниці. Дослідники у ХІХ ст.
описували різні види жіночих спідниць. Їх довжина визначалась шириною
полотна, з якого вони були пошиті, і коливалась від трохи нижче коліна до
середини гомілки [63, c. 50, 58] чи до кісточок ніг [323, c. 41]. Для спідниць
використовували домоткані конопляні, лляні чи тканини із комбінованим складом
сировини (лляної та конопляної) і фабричні тканини, найчастіше бавовняні та
вовняні [295, c. 77].
Спідниці шили з кількох полотнищ-пілок (1 пілка = ≈ 70 см) [190, c. 166]
залежно від ширини тканини — зазвичай, від трьох до шести. Заможні жінки
носили спідниці з п’яти і більше пілок, у той час як бідніші шили їх значно
вужчими [149, c. 80]. Пілки зшивали, збирали у верхній частині і пришивали до
обшивки з зав’язками, для якої використовували грубу конопляну чи лляну
тканину [149, c. 80]. Іноді спідниці шили із тканини полотняного переплетення, а
для обшивки вживали чинуваті полотна [266, № 6843/2, ТК 2740] (іл. А 2.1.14).
Низ теж укріплювався смугою щільної тканини для того, щоб він краще тримав
форму. Розріз (розпірку) на Опіллі робили спереду спідниці і прикривали його
запаскою [323, c. 41], а згодом почали обходились і без нього [266, № 6843/2, ТК
2740; № 1907, ТК 3765]. На поясі спідниця зав’язувалась, а пізніше її зашпиляли
ґудзиком. При пошитті спідниць враховувались особливості тканини. Так,
спідниці із домотканого полотна мали широкі обшивки-пояси для кращого
кріплення на талії, тоді як легші і тонші фабричні тканини призбирували під тонкі
обшивки (іл. А 2.1.15).
Найдавніші опільські спідниці, ймовірно, були із білого полотна.
Виготовлені із тонших конопляних чи лляних тканин, вони декорувались по низу
вишивкою лляними небіленими нитками [279, c. 53], а з «сирового» небіленого
полотна залишались без декору [7, арк. 26].
«Димки» — полотняні спідниці, поширені практично на всій території
Опілля у другій половині ХІХ ст. [279, c. 53], пошиті із лляної тканини з
вибитими узорами [149, c. 80] (іл. А 2.1.16). Декор на ній формували ручним
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відбиванням узору з орнаментованої дерев’яної дошки [149, c. 80]. «Димка»
відома також під назвою «мальованка» [150, c. 62], «шарафан» [63, c. 58].
Найчастіше візерунок на ній наносився різними відтінками синьої фарби. У
Рогатинському р-ні спідниці із синім декором одягали на щодень, а з червоним —
на свято [90, c. 165]. Загалом, дослідники називають вибійчаний поясний одяг
характерним компонентом традиційного опільського вбрання [72, c. 21]. Крім
того, вибійки використовували для пошиття верхнього полотняного одягу для
жінок і чоловіків.
«Димками» також називали спідниці, переткані вузькими синіми або
червоними смугами [63, c. 50, 58], які були у вжитку у південно-східних районах
Опілля. Спідниці з такого ж лляного смугастого полотна носили і в місті [63,
c. 30].

У

Золочівському

районі

Львівської

та

Бережанському

районі

Тернопільської області ці спідниці називали «димками», «шарафанами»,
«шарафанками» чи «сарафаном», тканина, з якої вони шились, прикрашалась
вибійкою синього чи «червоно-бурого кольору» [63, c. 58]. Одягали ще спідниці,
для означення яких Я. Головацький застосовував лише назву «шарафанки»
(«димками» він їх не називав), і зазначає, що їх одягали значно рідше [63, c. 58].
Відрізнялися вони червоними, а не синіми смугами, якими переткана тканина.
Крім того, полотно, з якого такі спідниці шили, було чиноватого чи перебірного
ткання із застосуванням червоних вовняних ниток для досягнення композиційної
виразності. У такому випадку казали: «А файне полотно зробіть, майструню, та й
додайте червоної заполочі на взори, бо то знаєте, вже для моєї Ганнусі…» [144, c.
163].
Отже «димки» — це спідниці із домотканого полотна, оздоблені вибитим
або витканим малюнком, в основі якого покладене ритмічне чергування смуг,
характерне для опільських спідниць першого і другого типу декорування. За
технікою нанесення декору, їх можна поділити на дві групи: оздоблені технікою
вибійки та ткацькими техніками.
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Окрім «мальованок», «димок», «шарафанок» на Опіллі поширеними були
«фартухи» — спідниці із фабричних кольорових (бавовняних чи вовняних)
тканин [63, c. 49]. Протягом ХІХ ст. вони побутували разом із компонентами з
домотканого полотна. На акварелях Є. Глоговського та К. Кєлісінського (≈1834 —
1836 рр.) полотняні спідниці із вибійчаним узором та з фабричної вовняної
тканини у клітинку і смужку замальовані практично з усієї території Опілля [261,
№ 11218, № 11452, № 11292, № 11222]. У кінці ХІХ ст. тканини домашнього
виготовлення повільно але невпинно поступаються промисловим, аж до повного
заміщення другими перших. Тонкі барвисті перкалеві, однотонні чи з витканими
візерунками вовняні спідниці шили за тим же принципом, що й димки, укладаючи
дрібними «фалдами» [190, c. 165] біля пояса з боків та по заду, підкреслюючи
привабливий жіночий силует (іл. А 2.1.17). Закономірно, що складочок спереду не
було. Тут пілку спідниці залишали гладенькою і завжди закривали рясованою
запаскою. Така форма спідниці витончувала і видовжувала жіночу постать, а лінії
її складок підкреслювали стрункість силуету, чіткість і виразність художнього
задуму всього комплексу одягу [279, c. 53]. Подібно до того, як сорочка, пошита із
тонкого лляного чи фабричного полотна надточувалась грубшою тканиною з
метою економії дорожчої з них, спідниця із фабричної тканини у тій її частині,
яка ховалась під запаску, могла бути доточена дешевшим матеріалом нижчої
якості [266, № 3113 ТК 4389].
На поділку, окрім вузької смуги полотна, спідниця укріплювалась
«щіткою» [7, арк. 24] чи «листвою» [7, арк. 1] — щільною ворсистою тканиною,
яка краще утримувала форму. Дуже часто низ спідниці прикрашався кількома
(найчастіше, трьома) застроченими складками, нашитими оксамитовими чи
шовковими стрічками, чи просто декоративними строчками (іл. А 2.1.18).
Горизонтальні складки на поділку спідниці називались «фарбанками» [190, c.
165]. У Рогатинському р-ні поширеним був принцип позмінного чергування 6
смуг оксамиту й 6 «фарбанок» [ 190, c. 165]. У селах біля Львова «фарбанки»
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називали «фалдошками» і на спідницях їх розміщували, зазвичай, по три в ряд [7,
арк. 1].
Замовляли спідницю, найчастіше, у кравця. Молоді дівчата надавали
перевагу яскравим, світлим (охристим, помаранчевим, червоним, синім, зеленим)
спідницям, а старші — темним (вишневим, бордовим, темно-синім, сірим,
чорним) у жінок старшого віку [7, арк. 4].
У 20-30 рр. ХХ ст. у будень продовжували носити спідниці із домотканого
полотна чи з тонкої вовняної промислової тканини. У святковому комплексі
вбрання домінуючою стає вовняна шалянова спідниця різних домінуючих
кольорів: білого, жовтого, червоного, вишневого, зеленого, синього чи чорного
(іл. А 2.1.219). У деяких селах, наприклад, у Звенигороді Пустомитівського
району Львівської області, до шлюбу наречена вдягала білу шалянову спідницю,
тоді як її дружки — жовті [7, арк. 4]. В кожному селі були свої вподобання щодо
кольору шаляну. Так, у с. Романів Перемишлянського р-ну Львівської обл..
носили тільки червоний і зелений шалян [7, арк. 10], у с. Долиняни Рогатинського
р-ну Івано-Франківської обл. червоний шалян не любили, віддаючи перевагу
зеленому [7, арк. 16] тощо. Проте, крій спідниці залишався давнім, із густими
збірками навколо талії під обшивку, а тканини старались купити якомога більше,
щоб спідниця була пишнішою. Згадують, що шалян був дорогим, тому спідниці
поступово втрачали свою пишність, так само, як зникає оздоба по низу спідниці,
яка спершу повторювала декор вовняних спідниць. Застрочені складки чи нашиті
стрічки губились на барвистому шаляні, тому їх вони поступово виходять з
ужитку (іл. А 2.1.20). Верх спідниці на території львівського Опілля могли
вирішувати у вигляді зубчиків (наприклад, в околицях Городка), а з часом
відмовляються від защіпок на спідницях, шиючи їх на гумку. Під шалянову
спідницю зазвичай вдягали «гальку», вишиту по низу, яку під час ношення було
видно з-під спідниці.
У кінці ХІХ ст. тенденція до розділення підтички і станка сорочки
посприяла виникненню «гальки» — нижньої спідниці, яка зазвичай була довшою і

64

вужчою за верхню спідницю і по низу оздоблювалась вишивкою. Залежно від
призначення, щоденного чи святкового, орнаментальна смуга була вужчою чи
ширшою. Для пошиття гальки використовували тонке лляне полотно, або
промислове бавовняне, часто таке ж як для сорочки. Широко вживаними у
комплексі жіночого вбрання гальки стали у 20-30-х рр. ХХ ст. У музейних
колекціях є збережені комплекти народного вбрання цього періоду, які
демонструють композиційну та орнаментальну єдність у декорі сорочки та гальки
[266, № 3677 ТК 2352; № 3677 ТК 2353; № 3677 ТК 2354; № 3677 ТК 2355; №
3677 ТК 2356; № 3677 ТК 2357] (іл. А 2.1.21). Вони оздоблені ритмічними
смугами геометричного орнаменту із домінантою помаранчевого кольору. У
сорочці переважає вертикальний ритм укладання вузьких візерункових смуг, тоді
як у гальці – горизонтальний. Одна композиційна схема, використана у декорі,
спільна кольорова гама та однаковий масштаб мотивів створюють відчуття
єдності виробів. Принцип, який застосовувався для оздоби сорочки із підтичкою
тут виявлено особливо яскраво. Проте, його дотримувались не завжди.
Відокремлену від сорочки гальку нерідко прикрашали відмінними орнаментами
від тих, які вживали для декорування першої, або ж довільно їх поєднували між
собою [7, арк. 4].
Доповнювали комплекс поясного жіночого вбрання запаскою та фартухом
[190, c. 169]. У ХІХ ст. вони були переважно білими полотняними із лляної чи
конопляної тканини [63, c. 50]. Святкова запаска традиційно виділялась
оздобленням. До кінця століття запаску найчастіше шили з кольорових світлих
бавовняних чи вовняних купованих тканин, тоді як щоденний фартух залишився
білим з домотканого полотна.
Фартухи шили з однієї пілки домотканого лляного чи конопляного, часто
веретяного, полотна, а їх низ могла оздоблювати вузька смуга вишивки. На талії
фартухи злегка призбирували під обшивку [144, c. 168]. У деяких селах
Рогатинського та Галицького р-ів Івано-Франківської обл. фартухи шили з
«мальованки» — тонкої вовняної фабричної тканини [190, c. 166]. Подібні
фартухи у Городоцькому р-ні Львівської обл. призбирували під тонку крайку
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[266, № 1996 ТК 673] (іл. А 2.1.22). У с. Дегова Рогатинського р-ну ІваноФранківської обл. були поширені фартухи з кишенькою [7, арк. 24].
Святкові запаски початку ХІХ ст., замальовані Є. Глоговським та
К. Кєлісінським [124, c.78—79, 88—89], а також Ю. Коссакoм [323, c. 40; 59, c.
152] у комплексах жіночого вбрання із різних районів Опілля відрізнялись від
буденних фартухів багатшим декором на подолі при однаковій ширині та способі
формотворення виробів (іл. А 2.1.23). Матеріали для пошиття запасок були
різноманітними: домоткані полотна, фабричні смугасті та клітчасті тканини.
Вишиті запаски зафіксовані Є. Глоговським лише у с. Шкло на Яворівщині [26, c.
39]. У цей час їх оздоблювали по низу «стебнівкою» поперечними хвилястими
смугами, в ритмічному чергуванні з мережаними. Такі запаски одягали до білої
спідниці [279, c. 55].
У селах біля великих міст запаски прикрашали промисловим або
гачкованим мереживом (іл. А 2.1.24). Його вшивали одним чи двома
горизонтальними смугами, чергуючи зі «фарбанками» [259, № 239]. У фартусі
домінуючою

була

утилітарна

функція,

у

запасці —

естетична.

Запаска

пожвавлювала ритмічну одноманітність фалд спідниці, створювала додаткову
горизонтальну лінію, об’єднувала білу сорочку із барвистою спідницею.
Наприкінці ХІХ ст. ширина запасок збільшується до трьох пілок (три
ширини полотна), а для їх пошиття продовжують використовувати доморобну
тонку лляну чи фабричну вовняну, бавовняну і навіть шовкову тканину [266,
№3113 ТК 689; ТК 2304 ТК 679; ТК 670]. У поясі запаски збирались у фалди під
обшивку або нашивались на домоткані крайки [266, ТК 670], а їх довжина
практично дорівнювала довжині спідниць [144, c. 168—169].
Запаски із доморобних тканин полотняного та чинуватого переплетення на
Яворівщині, Городоччині, а також у південних районах Опілля, які межували із
Підгір’ям, шили із двох пілок, акцентуючи увагу на місці їх з’єднання [266, №
2373 ТК 3754; ТК 2741] (іл. А 2.1.25), виконаного змережуванням яскравими
червоними нитками. Такі запаски рясували у складки (наприклад, на Яворівщині)
або збирали у фалди (Городоцький р-н Львівської обл., Галицький р-н Івано-
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Франківської обл.). Довгими, плетеними з ниток шнурами—«учіпками»,
пришитими до обшивки, зав’язували запаску на талії або тоді, коли готували її до
зберігання у скрині. При одяганні запаски складочки лягали глибше спереду, де їх
не було на спідниці, і розходились по боках. Подібний спосіб рясування і
одягання запасок характерний для Волині, де їх шили з однієї пілки, тканої в
поперечні різнокольорові смуги [279, c. 54—55].
Запаска була частиною святкового вбрання, яке одягали до церкви, на
весілля, христини, похорони, празник, на ярмарок, у гості чи тоді, коли приймали
гостей. Коли до хати заходив гість, господиня якнайшвидше змінювала фартушок
на запаску, що було виявом пошани і привітності до гостя [144, c. 169].
Крім широких запасок, на Опіллі були поширені фоти — святковий
поясний одяг, який складався з перегнутого навпіл полотнища з тонкої вовняної
тканини темного кольору фабричного виготовлення. Краї тканини були переткані
нитками малинового кольору, утворюючи широкі смуги, які поступово
звужувались до центру полотнища. Більша його частина оздоблена рядом
червоних і білих поперечних смуг, які виділялись широкою облямівкою на
темному тлі [150, c. 69]. Носили їх на межі з Підгір’ям, хоча згадки про них
збереглись навіть у с. Звенигород Пустомитівського р-ну Львівської обл. [7,
арк. 4], що дозволяє припустити ширший ареал їх поширення.
На початку ХХ ст. запаски стають суттєво вужчими, не охоплюючи стан, а
лише закриваючи передню частину. Їх шили з тканин полотняного переплетення,
щоб зручно було вишивати хрестиком, або з темних вовняних чи оксамитових
тканин, оздоблюючи гладдю, бісером, хоча і на такій тканині інколи вишивали
хрестиком, застосовуючи канву.
Оксамитові, шовкові, атласні запаски оздоблювали великими гаптованими
квітами, складними килимовими центрально-симетричними композиціями з
галузок, різних квітів тощо. Рідше на оксамитових запасках вишивали
геометричні хрестикові візерунки, хоча зустрічаються і такі зразки [259, № 909]
(іл. А 2.1.26). По низу запасок пришивали тороки, колір яких відповідав
домінуючому у вишивках (іл. А 2.1.27). Дуже часто у оздобі оксамитових запасок
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використовували

бісер,

склярус,

блискітки.

Такі

запаски

носили

з

безрукавками—«жупанами», довжиною до середини стегна, в оздобленні яких
також превалювала рослинна орнаментика.
У декорі полотняних запасок частіше використовували геометричні
візерунки, розміщені поперечними смугами (іл. А 2.1.28). Кількість смуг могла
коливатись від однієї до п’яти-шести, чергуючи між собою ширші та вужчі.
Інколи на запасках вишивали державну символіку (наприклад з тризубами) [259,
№ 60] із синьо-жовтими смугами. Часто поміж широкими смугами орнаменту
розміщували вужчі синьо-жовті, які підкреслювали національність власниці (іл. А
2.1.29).
Нагрудний одяг у комплексі жіночого вбрання був представлений
різноманітними безрукавками. Вони могли бути прямоспинними або приталеними
та мали різноманітні назви: «горсики», «горсети», «корсети», «камізельки»,
«бойчаки», «станики» тощо. Їх носили поверх сорочок дівчата і жінки.
Камізельки із чорного або білого грубого сукна були прямоспинними. Їх
старші жінки одягали на щодень [190, c. 170]. У селах Галицького р-ну ІваноФранківської обл. на межі з Підгір’ям такі камізельки були подовженими і
застібались на ґудзики [190, c. 170], у Рогатинському р-ні вони були відомі під
назвою «бойчак», їх шили без застібок під пояс [7, арк. 35]. Навколо самого
Рогатина, зокрема, у с. Підгороддя і Бабухів носили «куцаки» — сукняні
безрукавки, оздоблені на пілочках та на поділку смугами оксамиту [190, c. 170]
(іл. А 2.1.30). Контрастне поєднання світлого тла із темним декором надавало
куцакам яскравого звучання, слугувало композиційним акцентом у комплексі
жіночого народного вбрання.
«Горсики», «горсети» чи «корсети» за кроєм були близькими до міського
вбрання, їх стягували шнурком або застібались ґудзиками. Від талії навколо стану
їх розширювали «клапанами», пошитими з тієї ж тканини. Знизу їх підшивали
полотняною або перкалевою тканиною [63, c. 23]. Ґудзики могли бути в один чи
два ряди. «Горсети» мали округлу горловину, «щоб на білій сорочці краще
вимальовувались червоні корали з дукачами» [63, c. 23]. Тканину для цього
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компоненту народного вбрання найчастіше обирали однотонну вовняну або
оксамитову (чорну, темно-вишневу, або темну-синю) (іл. А 2.1.31), рідше —
бавовняну чи вовняну з малюнком [266, № 2469 ТК 1976].
«Горсети» оздоблювали на пілках трьома застроченими складками,
обшивали позументом чи контрастною до тканини тасьмою, кольоровими швами,
згодом вишивкою нитками і бісером (іл.. А 2.1.32). У міському комплексі
жіночого вбрання горсет і спідницю шили зазвичай з однієї тканини, натомість у
народному ансамблі для горсетів обирали матеріал, який відповідав віку власниці
за кольором: яскраві червоні носили молоді дівчата [124, c. 129], темні — старші
жінки.
Узимку в Глинянах, Львові та їх околицях носили підбиті ватою або
кожухом «станики» — пошиті до стану жакетики без рукавів, за кроєм близькі до
рогатинських [7, арк. 12].
У 20-30 рр. на території Опілля поширення набувають оксамитові
камізельки («жупани») з одним рядом ґудзиків або без них. Вони були довші від
«горсетів» (найчастіше до середини стегна) і простіші за кроєм. У Бережанському
районі Тернопільскої обл. «жупани» шили з нешироким шалевидним коміром [8,
КН 958] (іл. А 2.1.33), проте значно поширенішими були вироби без коміра.
Пілочки і спинки «жупанів» оздоблювали яскравими вишивками шовком,
бавовною або бісером, які виділялись кольором і фактурою на темному тлі (іл. А
2.1.34).
Верхній одяг за основним матеріалом пошиття міг бути полотняним,
сукняним та хутряним. До полотняного належать такі компоненти жіночого
вбрання як «катанки», «кабати», «кафтани», «полотнянки» і «плахти»; до
сукняного — «спенцери», «сіраки», «опанчі», «капоти»; до хутряного — кожухи.
Проміжними між сукняний і хутряним були «бекеші» — критий сукном кожух.
«Куртки», «кафтани», «катанки», «полотнянки» і «плахти» шили з
конопляних, лляних чи тканини із комбінованим складом сировини полотняного
чи чинуватого переплетення [150, c. 75]. У міському вбранні для цих компонентів
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віддавали перевагу синьому або сірому півсукну, тонкій вовняній тканині,
оксамиту чи шовку [63, c. 17].
На

території

Жовківського,

Золочівського,

Пустомитівського

р-ів

Львівської обл. жінки одягали у свята сукняні та полотняні катанки, останні з
яких отримали тут назву «літника» та іноді їх шили із промислових тканин
синього кольору, а також полотнянки, які вдягали у будень при роботі [62, c. 51].
Полотнянка — жіночий верхній одяг Опілля прямоспинного крою, у
пошитті якого використовували доморобні конопляні чи лляні тканини і який
носили до 30-40-х рр. ХХ ст. Полотнянка була характерна для Львівської обл.
(Перемишлянський,

Золочівський,

Миколаївський,

Пустомитівський,

Городоцький, Яворівський, Жовківський та Буський р-ни) [63, c. 44; 43, c. 586—
587]. Згадок про неї у Бережанському р-ні Тернопільської обл. та Рогатинському
р-ні Івано-Франківської обл. не збереглося.
Найчастіше полотнянка
переплетенян.

Чинуватим

була

із

(саржевим)

домотканої
тканинам

тканини
надавали

полотняного
перевагу

у

Яворівському та Жовківському р-ах Львівської обл., а на території Городоцького
району, осередку вирощування та обробки льону, у пошитті верхнього одягу
найчастіше використовували тонке лляне полотно [37, арк. 1-2]. Інколи, підкладка
полотнянки могла бути пошита із грубшого полотна, тоді як верх — з тоншого,
якіснішого [266, № 8545 ТК 2830], хоча частіше і верх і підкладка кроїлись із того
самого полотна [266, № 2191 ТК 1950; № 2116 ТК1947; № 1907 ТК 1953], або ж
полотнянка не мала підкладки взагалі [266, № 3218 ТК 2254; № 2358 ТК 1985].
Були довгі полотнянки (іл. А 2.1.35), довжиною ≈ 1–1,20 м [266, № 3218
ТК 2254; № 8545 ТК 2830; № 2191 ТК 1950; № 1947 ТК 2116], середньої довжини
— до середини стегна (≈ 75–80 см) [№ 2358 ТК 1985; № 1985 ТК 3763] та короткі
(≈ 55–60 см) [ 266, № 2088 ТК 782; № 1965 ТК 783; № 1965 ТК 799]. Жіночі
полотнянки зазвичай кроїлись приталенішими, із вусами ззаду, або вставками у
боках (іл. А 2.1.36). «Вуса» відрізняли полотнянку від прямоспинної плахти [63, c.
44]. Окрім того, у Пустомитівському р-ні Львівської області носили «полотінки»
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— чоловічі полотняні кафтани середньої довжини [150, c. 96], а також полотнянки
із відрізною спинкою у Буському р-ні Львівської обл. [301, c. 45].
Спосіб крою короткої жіночої полотнянки нагадував тунікоподібну
сорочку. Полотно перегинали, розрізали на дві пілки та підкроювали спинку
таким чином, щоб вона була вужчою за пілочки. Це дозволяло пілочкам находити
одна на одну по діагоналі. Крім того, частково формувались і суцільно кроєні
рукави з того ж полотнища, які надточувались до потрібної довжини вже з іншого
шматка тканини. Виріб шився щільно прилягаючим у талії і ширшим у стегновій
частині [266, № 1965 ТК 799; № 1965 ТК 783]. Талія могла бути підкреслена
двома і більше «вусами», розміщеними симетрично по боках [266, № 2088 ТК
782] (іл. А 2.1.37). Полотнянка могла бути зі стійкою чи без неї, дуже рідко — з
невеликим коміром.
Полотнянка, яку одягали на кожух для захисту його від негоди і
забруднення називалась «плахтою» [63, c. 44]. Бічні «вуса» у плахті були
меншими, аніж ті, які використовували при пошитті полотнянки, зазвичай вона
була довша за останню і мала розрізи для кишень [266, № 3218 ТК 2254]. В
околицях Городка довгі полотнянки називали «кабатами» [37, арк. 9] і носили їх
влітку як верхній одяг, а взимку одягали поверх кожухів. Їх прикрашали
орнаментом з ламаних ліній, вишитих «стебнівкою».
Дослідники

початку ХХ ст. «катанкою»

називають поширену на

південному сході Галичини безрукавку, яку порівнюють із кептарем гірських
районів [41, c. 141]. Проте, у працях другої половини ХІХ ст. «катанка» — це
верхній жіночий одяг з рукавами, з прямою спинкою, яку могли розширювати від
талії за допомогою «вусів», із пілочками, які находили одна на одну та
скріплювались за допомогою крайки [63, c. 51]. Як і в міському вбранні, кафтани
та катанки народного комплексу відрізнялись кроєм. Катанки зберегли давній
прямоспинний крій, тоді як кафтани та куртки кроїлись із відрізною спинкою, яка
від талії густо збиралась у складки. Ці два компоненти народного вбрання
найчастіше згадуються як одяг святковий [323, c. 41], тоді як при роботі надавали
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перевагу полотнянкам. Крім того, зважаючи на спільні риси у крої (пряма спинка,
розширення виробу від талії за допомогою вусів, пілочки, які находили одна на
одну та скріплювались за допомогою пояса, можемо припустити, що «катанка»
була святковим варіантом полотнянки, пошитим із дорожчих тканин, оздоблених
за допомогою технік ткацтва чи вибійки (іл. 2.1.23).
Жіночі кафтани навколо Рогатина за кроєм були близькими до жіночого
нагрудного одягу [7, арк. 22]: спинка в них була не відрізною по талії, а
цільнокроєною із виточками на талії для щільнішого прилягання (іл. А 2.1.38).
Вони утеплювались одним або двома шарами тканини, які прострочувались
разом. Оздоблювали такі вироби кількома рядами нашитих оксамитових стрічок
на пілочках та по низу, декоративними швами, нашитими промисловими
шнурами.
Якщо на теренах південно-східного Опілля (Бережанський та Козівський
р-ни Тернопільскої обл.) у пошитті катанок та кафтанів віддавали перевагу
смугастим чинуватим тканинам, то на півдні Опілля, у Рогатинському та
Галицькому р-х Івано-Франківської обл. жіноче верхнє вбрання шили із тонкого
доморобного сукна і називали «спенцером» (іл. А 2.1.39). За типом крою спенцер
був близьким як до полотняного верхнього одягу, так і до сукняних жіночих
сіраків. Він був скроєним до талії, із прямою спинкою з двома вусами по боках
[150, c. 99]. Спенцер застібався на ґудзики та мав округле викінчення горловини
без коміра і вилог, характерних для сіраків. Проте за багатством оздоби
плетеними вовняними шнурами і різнобарвною вишивкою був ближчим до
сіраків аніж до катанок, оздобою яких слугували лише лінії крою та різнобарвні
плетені або ткані пояси. На Городоччині Львівської області були поширені
спенцери, пошиті із доморобного полотна (найчастіше лляного), які за кроєм
відповідали коротким полотнянкам, єдиною оздобою яких були нашиті дрібні
скляні кольорові ґудзики [37, арк. 9].
Певною модифікацією опільського «спенцера» чи «кабата» на початку ХХ
ст. стала жіноча «блюзка» чи «куцан» [7, арк. 7]. Цей верхній одяг шили зазвичай
із білого промислового полотна, найчастіше бавовняного, рідше — тонкого
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вовняного. У с. Демня Миколаївського р-ну Львівської обл. згадують, що такі
куцани шили парними до вовняних спідниць, вони були переважно темних
кольорів і окрім елементів крою не мали іншої оздоби [7, арк. 7]. Це була коротка,
трохи нижча талії пряма блуза, відрізна по спинці, із трьома вертикальними
застроченими складками на пілочках, з прямими рукавами. Вона застібалась на
ґудзики і завершувалась прямою планкою. На пілочках, поряд із складками,
вишивали смугу орнаменту хрестиком або гладдю (іл. А 2.1.40). Такі блюзки–
куцани вдягали зверху на сорочку або без неї. З одного боку, вони продовжували
опільську традицію полотняного верхнього одягу, з іншого — були тісно
пов’язані із міською модою.
Верхнім жіночим сукняним одягом на Опіллі, окрім «спенцерів», були
сіраки — різновиди свити. За типом крою виділяємо два типи жіночих сіраків:
1.

сіраки із збереженим давнім кроєм, близьким до прямоспинних полотнянок

і «спенцерів» із бічними «вусами» [259, № 523]. Їх шили найчастіше із світлого,
молочно-білого сукна. Вони мали неширокий комір, вилоги на пілочках та
рукавах, або ж лише із вузькою стійкою на горловині. Площинне декорування
таких сіраків чи свит також лаконічне, обмежене, зазвичай кількома смугами
червоних шнурів на верхній пілочці та на рукавах. Інколи у їх декорі
застосовували рослинну орнаментику.
2.

Сіраки з темного сукна, пошиті за типом свити з «проходкою», де проходка

— це вузька частина сукна між складками з двох боків від неї [150, c. 99]. Вони
мали великий комір, вилоги на пілочках та рукавах. Ширина поділку таких
виробів більша, а оздоба значно багатша за прямоспинні сіраки. Багатою
поліхромною вишивкою, аплікативними композиціями, нашитими кольоровими
шнурами оздоблювали верхню пілочку, комір, рукави, низ виробу, спинку біля
«проходки» [264, № 29077 НМТ 1087]. Окрім жіночих, у заможніх родинах на
Рогатинщині шили такі сіраки для дівчаток, обираючи для пошиття світле сукно
[8, № 11968] (іл. А 2.1.41).
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Слід зазначити, що колір сукна, яке обирали для пошиття сірака, залежав не
від крою майбутнього виробу, а від превалюючих у даній місцевості уподобань
[63, c. 55]. Дослідники зазначали, що у жіночому верхньому одязі переважали
світлі відтінки [63, c. 55; 41, c. 144], проте незначна кількість збережених у
музейних та приватних збірках експонатів цієї типологічної групи не дозволяє
підтвердити чи спростувати таке твердження.
Яків Головацький стверджував, що опанчі — виключно чоловічий одяг, за
кроєм близький до сірака, але з «бородицею» («богородицею») — декоративним
капюшоном [63, c. 51]. Проте, існуючі музейні пам’ятки [264, № 14514 НМТ 655]
(іл. А 2.1.42) та збережені світлини з м. Бережани [285, c. 151] свідчать, що
можливо цей компонент народного вбрання також можна зарахувати до жіночого
комплексу.
Зважаючи на особливості крою, можемо припустити, що тип жіночого
сірака із підрізною спинкою, широким коміром, вилогами на пілочках та рукавах
був похідним від чоловічої опанчі, яка, окрім «бородиці», саме цими
особливостями крою відрізнялась від сірака [63, c. 55].
Крім того, у селах навколо міст носили капоти — верхній сукняний одяг
найчастіше темних відтінків із широким викладеним коміром, відрізною спинкою,
зібраною ззаду в «забори» або фалди, над якими пришивали ґудзики. Спереду
капота застібалась [149, c. 108], а не скріплювалась поясом як сірак. Окрім
ґудзиків, капоту оздоблювали вистроченими зубчиками на комірі.
Традиційним зимовим одягом був овечий кожух. На Опіллі здавна був
поширений тип кожуха, відрізний по талії [63, c. 47; 66, c. 134]. Якщо в оздоблені,
колориті певних видів вбрання чи не кожне село могло мати свої місцеві
особливості, то крій кожухів був спільний і навіть не обмежувався одним
етнографічним районом [66, c. 141]. Не було суттєвих відмінностей і між кроєм та
оздобленням чоловічих і жіночих кожухів [66, c. 142]. Їх шили із вичиненої набіло
шкіри з темним, найчастіше чорним хутром. Комір міг бути невеликим стоячим
або широким виложистим (іл. А 2.1.43). Оздоблювали найчастіше поясні та бокові
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шви виробів хрестиком чи ланцюжком, нашитими плетеними шнурами,
схематичними рослинними мотивами, виконаними лиштвою [65, c. 49].
На початку ХХ ст. жіночі кожухи стали шити коротшими (нижчими
середини стегна) і називати «кожушками». У різних частинах Опілля віддавали
перевагу

різним

кольорам

жіночих

кожушків.

Так,

у

с. Звенигород

Пустомитівського р-ну, с. Стоки, Любешка Перемишлянського р-ну Львівської
обл. вони були світлими, природнього охристого кольору шкіри, у с. Лученці —
білими, у с. Долиняні, Дегова Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл. —
червоними. Кожушки шили на замовлення або купували у найближчих містах [7,
арк. 6, 19].
Окрім кожуха, жінки взимку носили бекеші, які, разом з багатьма разками
коралів, були ознакою багатства [323, c. 39]. Вони шились із «проходкою» із
темно-синього («гранатового») сукна. Великий шалевидний комір, вилоги рукавів
та пілочки обшивались сивим смушком, а на спинці усі шви оздоблювались
позументом (іл. А 2.1.44; іл. А 2.1.45).
До початку ХХ ст. бекеші практично виходять з ужитку. Подекуди, у
селах, близьких до міст, продовжували ще носити «футерка» — коротку шубку з
лисиці, сірої або чорної овчини, з вузькою талією, з відкидним коміром, покриту
сукном, обшиту тасьмою, яку застібали на петлі [63, c. 17].
Давніми жіночими головними уборами на Опіллі були перемітки та
рантухи. Перемітки — рушниковий головний убір із тонкої тканини, довге
полотнище у формі рушника, яке носили заміжні жінки поверх очіпка [148, c. 47]
(іл. А 2.1.23). На Опіллі перемітку не оздоблювали, залишаючи сніжно-білою.
Рантух — це тонке фабричне полотно, яким покривали перемітку, обвиваючи
чоло і бороду таким чином, щоб кінець звисав на плечі [149, c. 112].
Крім того, під перемітку одягали очіпок, який на Опіллі виготовляли
зазвичай технікою брання [117, c. 1414], рідше з клітчатої тканини [63, c. 51].
Очіпок носили постійно, покриваючи його у будні дні хусткою (темно-блакитною
у білі крапки), у свята — переміткою і рантухом [63, c. 51].
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Хустка — жіночий головний убір у формі прямокутника або квадрата, що
виготовлявся з відмінних за якістю тканин, мав різні розміри, локальні
відмінності у способах ношення, оздоблення [234, c. 145]. У народному вбранні
Опілля кінця ХІХ — початку ХХ ст. хустка — це квадратний або прямокутний
відріз тканини, який міг використовуватись як головний убір, укривати плечі,
пов’язуватись на руку чи використовуватись у різних обрядах (наприклад, під час
заручин хусткою укривали хліб [276, c. 77], одягали на голову молодій,
припинали до пояса молодого у весільному обряді [303, c. 244—264; 301, c. 337—
343] тощо).
На акварелях Є. Глоговського та К. Кєлісінського, у яких відтворено
опільський одяг, зображення хусток зустрічаються доволі часто. У передмістях
Львова були поширені білі і кольорові хустки, які пов’язували різноманітними
способами. Поширеним був спосіб, при якому два кінці складеної по діагоналі
хустки, перехрещуючись ззаду, утворюють великий бант над чолом. Таким чином
зав’язували білі хустки у свято і в будень [261, № 11418, № 11452]. Великі
кольорові хустки (зелені, жовті, блакитні) зав’язували вузлом на тім’ї [124, c.
120], або перехрещуючи кінці на шиї опускали їх на плечі [261, № 11418].
Зафіксоване також тюрбанопобідне укладання кольорової хустки із вузлом над
чолом [261, № 11466]. На одній із акварелей зафіксоване оздоблення хустки
вишивкою [261, № 11464]. По краю виробу вишита декоративна галузка, а вище
неї — квіткова розетка. Міщанки смт. Олеське віддавали перевагу великим
кольоровим хусткам, пов’язуючи їх на волосся таким чином, що перехрещені два
кінці на потилиці, зав’язувались над чолом і опускались назад [261, № 11525].
Дівчата на цих теренах закладали за хустку квіти [261, № 11528] — тенденція,
зафіксована також в околицях Городка [37, арк. 7]. Біля Галича носили яскраві
червоні хустки у великі сині квіти, зав’язані вузлом на потилиці [261, № 11464]
(іл. А 2.1.46).
Доповненням до комплексу жіночого вбрання були нашийні прикраси,
скляні чи коралові намиста, часто — поєднання намистин з обох матеріалів, ткані
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пояси, найчастіше — червоні. Дівчата, окрім того, носили віночки із живих чи
штучних квітів, а на весілля обов’язковим був барвінковий вінок (іл. А. 2.1.47).
Ходили зазвичай босими, на свято одягали чоботи, які кроїли подібно до
чоловічих без обцасів «руським» кроєм, проте якщо чоловічі мали круглі носики,
жіночі були з гострими [63, c. 53].
Отже, компоненти народного жіночого вбрання кінця ХІХ — першої
половини

ХХ

ст.

відзначались

великим

розмаїттям

конструктивних

та

декоративних вирішень. Домоткані матеріали були у вжитку поряд із
промисловими шовковими, бавовняними, вовняними тканинами. Давні типи крою
натільного, поясного, нагрудного та верхнього одягу, в основі яких було ощадне
ставлення до матеріалу, застосовували поряд із новітніми прийоми моделювання
виробу із підрізанням спинки, виточками на спинці та пілочках, укладання у
складки, фалди тощо. У виробах кінця ХІХ – початку ХХ ст. зберігається
традиційне розміщення декору, зумовлене фізичними особливостями матеріалів,
конструктивними вирішеннями та символічним значенням. У 20-30-х рр. ХХ ст. у
натільному (сорочках), поясному (запасках) та нагрудному (горсиках, жупанах)
одязі спостерігається домінування вишитих геометричних чи рослинних
орнаментальних композицій, що призвело до спрощення крою виробів.
2.2. Чоловіча ноша
Натільний одяг. Основу чоловічого комплексу вбрання кінця ХІХ ст.
становила полотняна уставкова або тунікоподібна сорочка довжиною до колін чи
навіть трохи нижче [299, c. 85]. Для її пошиття використовували лляне, конопляне
чи з комбінованим складом сировини полотно. Ймовірно, у пошитті чоловічого
натільного одягу довше затримались домоткані матеріали, оскільки згадки про
використання промислових тканин у цьому контексті відсутні [63, c. 43, 51; 41, c.
166]. Буденні сорочки шили із полотна нижчої якості, в той час як у пошитті
святкових віддавали перевагу тонкому льону [63, c. 53; 7, арк. 27].
Окрім матеріалу виготовлення та довжини, уставкова чоловіча сорочка
відрізнялась від жіночої шириною полика, який у чоловічих сорочках був значно
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вужчим [13, c. 63], та шириною — чоловічі були просторішими. Рукави
уставкової чоловічої сорочки могли збирати під обшивку чи манжет, або ж
залишатись вільними, тоді як у аналогічного крою жіночій сорочці рукав збирали
завжди. Відмінності були і в пришиванні коміра, який у чоловічій розміщувався
ближче до шиї, завдяки чому складки під ним були густішими, аніж у жіночій [13,
c. 62].
У Галицькому р-ні Івано-Франківської обл. чоловічі сорочки шили зі
стійкою [190, c. 168], тоді як у Рогатинському віддавали перевагу тунікопобіним
сорочкам без манжетів [190, c. 169]. У Жовківському та Золочівському р-ах
Львівської обл. сорочки мали вузьку подвійну уставку, неширокий комір та вузькі
обшивки на рукавах [63, c. 43] (іл. 2.2.1), у вжитку також були тунікоподібні
сорочки з прямими рукавами [261, № 11609]. У Кам’янко-Бузькому р-ні
зафіксовано тунікоподібну сорочку із доволі вузьким коміром та зібраними під
обшивку рукавами [4, Arch.I.3044] (іл. А 2.2.2). Розріз пазухи часто сягав живота,
а сорочка скріплювалась під коміром за допомогою свинцевого або мідного
ґудзика чи гарусної стрічки [63, c. 53].
Традиція носити сорочку на випуск була характерна для місцевості, яка
межувала із Підгір’ям (Галицький р-н Івано-Франківської обл.), де такий спосіб
одягання зустрічався повсюдно [299, c. 41, 43, 85] (іл. А 2.2.3). Для цієї ж
місцевості характерним було у кінці ХІХ — на початку ХХ ст. підперезувати
сорочку грубим конопляним шнуром [7, арк. 27]. Фотоілюстративний матеріал
кінця ХІХ ст. свідчить, що на межі Опілля і Підгір’я чоловічі сорочки були
найдовшими — нижче коліна [299, c. 41, 43, 85], тоді як ближче до Львова,
наприклад, у с. Туринка Жовківського р-ну Львівської обл. [261, № 11609] —
дещо коротшими, подекуди до середини стегна. Їх підперезували шкіряним
поясом або вузьким ремінцем [63, c. 44].
Оздоблення чоловічих сорочок було значно скромнішим від жіночих.
Сорочки, призначені для щоденного вжитку, не мали додаткового декору, окрім
коміра чи стійки, призбирувань навколо шиї та по лінії вшивання рукава [13, c.
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66], тоді як деталі святкової лляної з’єднували між собою змережуванням [190, c.
168], формуючи тим самим ажурні декоративні лінії, які членували й
урізноманітнювали поверхню полотна, надаючи йому стриманого урочистого
забарвлення. Окремі згадки вказують на те, що чоловічі сорочки почали
оздоблювати вишивкою різнобарвними ниткам наприкінці ХІХ ст. [63, c. 44].
У цей же час поряд із доморобними матеріалами, які продовжували
використовувати для буденних сорочок, святкові починають шити із промислових
бавовняних тканин. Змін зазнає як формотворення, як і декоративне вирішення.
Довжина

сорочки

поступово

починає

скорочуватись,

а

крій

набувати

модифікацій, які зближують його із міщанським одягом [149, c. 13], із
ущільненими плечима, відрізною спинкою, складками на спині, із застібкою на
ґудзики, прямою проймою, та рукавами з манжетами (іл. А 2.2.4). Горловину
сорочок могли викінчувати як стійкою так і комірцем. У Рогатинському р-ні
Івано-Франківської обл. у першій половині ХХ ст. відбувалось заміщення сорочок
із коміром сорочками зі стійкою [7, арк. 24].
На початку ХХ ст. у селах Львівського та Івано-Франківського Опілля для
оздоблення чоловічих сорочок найчастіше використовували низинку або
занизування, рідше — набирування [7, арк. 4—5, 8, 23—33], розміщуючи вузькі
смуги візерунків вздовж пазухи та на манжетах (іл А 2.2.5). У цей же час, як
святкові, у вжиток входять сорочки із манишкою — декоративною вишитою
планкою, яка закривала ґудзики на пазусі [150, c. 48]. Відбувається тенденція до
збільшення площини, заповненої орнаментом — від вузьких смуг вздовж пазухи
до розлогих композицій на манишці, для яких використовували хрестик. Іноді,
особливо у шлюбних сорочках, вона вкривала практично усі груди (іл. А 2.2.6).
Зміна матеріалу та крою сорочок була тісно пов’язана зі змінами, які
зазнавав чоловічий поясний одяг — штани («портки» [63, c. 43], «холошні» [150,
c. 70]). Основними матеріалами для пошиття штанів були полотно та сукно.
Поряд із конопляною та лляною тканиною полотняного переплетення, для
пошиття поясного одягу нерідко використовували чинуваті полотна [266, № 2430
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ТК 772] (іл. А 2.2.7), а також переткані у блакитні смужки [323, c. 39] (іл. А 2.2.8)
чи оздоблені вибійкою [149, c. 71]. У зимовий період носили штани зі світлого
сукна («холошні») [63, c. 54].
Основними формами поясного одягу протягом ХІХ ст. були штани «до
пояса» та «до очкура» [41, c. 168]. У першому випадку верхня частина виробу
укладалась у складки під пояс [266, № 2430 ТК 772] (іл. А 2.2.9), який застібався
кістяним або дерев’яним гудзиком [63, c. 43]. Верхній край штанів «до очкура»
зшивали у формі рубця, куди протягали шнур («очкур») або ремінь, за допомогою
якого штани закріплювали на поясі [41, c. 168]. Учені зазначають, що не залежно
від крою, ширина штанів на теренах Опілля була невеликою і дозволяла носити
сорочку на випуск в обох випадках [41, c. 168]. Крім того, побутувала широка
форма штанів «до очкура», яку на Опіллі шили з кишенями, численними збірками
та просторою матнею. Їх називали «козацькими», або «шароварами» [63, c. 54].
Згадки про них збереглись у найбільш віддалених селах Івано-Франківської обл.
(наприклад, у с. Долиняни, чи с. Дегова Рогатинського р-ну Івано-Франківської
обл.) [7, арк. 21, 23]. На початку ХХ ст. штани «на очкурі» повністю вийшли з
ужитку, поступившись новим міським та мілітарним формам.
Штани «до пояса» різнились способом укладання складок. Передню
частину виробу зазвичай залишали гладкою [266, № 2430 ТК 772; 4, Arch.I.3044],
тоді як задню укладали у складки під пояс. Збережені вироби, у яких і передня і
задня частини сформовані без складок, за допомогою бічних звужень, прямих або
діагональних виточок [149, c. 71].
Політичні та соціально-економічні зміни початку ХХ ст. позначитись і на
чоловічому поясному одязі. Поряд із відмовою від штанів «до очкура», перехід на
більш економний крій «до пояса», наближенням останнього до міських форм,
цілком новим компонентом стали «райтки» — військові штани із розширеною
стегновою частиною штанин. Ця запозичена мілітарна форма була у вжитку до
Другої світової війни (іл. А 2.2.10). Окрім фабричних виробів, були і доморобні,
пошиті місцевими кравцями із промислової вовняної тканини темних відтінків [7,
арк. 17]. У другій половині ХХ ст. вони практично повністю зникають із вжитку.
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В окремих селах Рогатинського р-ну під полотняні штани нічого не взували,
ходили босі, тоді як райтки заправляли у чоботи незалежно від пори року [7, арк.
32] (с. Обельниця і с. Юнашків Рогатинського р-ну Івано-Франківської області).
Райтки носили переважно взимку, тоді як влітку надавали перевагу традиційним
полотняним штанам.
Згідно із збереженими фотографіями 20-30-х рр., які походять з території
Опілля [268, 270, 271], у вжитку були штани, пошиті з тонкої промислової
вовняної тканини темних відтінків міського крою, які шились зі складками у
передній частині і виточками у ззаду, під пояс, з чотирма кишенями — двома
попереду і двома позаду. До таких штанів одягали вишиту сорочку, доповнюючи
вбрання безрукавкою чи піджаком (а інколи одним та іншим) міського типу (іл. А
2.2.9). У цей час тривав перехід від традиційних народних форм натільного та
поясного вбрання до міських, який супроводжувався контрастною зміною
колористики — від практично повністю білого вбрання до домінанти темних
відтінків. Сорочка, хоча й залишалась білою, шилась відповідно до пануючих
міських тенденцій. Ознакою національної приналежності у цей час стає яскрава
поліхромна вишивка, яка, проте, також не була типовою для Опілля як
етнографічного району (іл. А 2.2.11).
Безрукавний нагрудний одяг з’явився у комплексі чоловічого народного
вбрання Опілля у кінці ХІХ — на початку ХХ ст. Дослідники ХІХ ст. не залишили
згадок про цю типологічну групу [63, c.41—54; 323, c. 38—39]. Можливо, це було
зумовлено значним асортиментом чоловічого полотняного та сукняного одягу,
який задовільняв вимоги до комфорту та зручності того часу. А вже на початку
ХХ ст. було зафіксовано комплекс чоловічого літнього вбрання, до складу якого,
окрім традиційних полотняних сорочки, штанів та полотнянки входила
«камізоля» із темної тканини [130, табл. 51] (іл. А 2.2.12). Зважаючи на обмежену
кількість інформації, можемо припустити, що були поширені двобортні [130,
табл. 51] та однобортні безрукавки [270] із темних промислових вовняних тканин,
ймовірно, із виточками на спинці і пілочках, відповідно до існуючих у кінці ХІХ

81

— початку ХХ ст. міських тенденцій. Відомостей про те, чи були вони куплені у
місті чи пошиті у місцевих кравців не виявлено. У першій половині ХХ ст. на
світлинах зафіксовані численні варіації таких «камізоль» із округлими
невеликими або V-подібними горловинами з одним або двома рядами ґудзиків.
Очевидно, що дослідники вбрання не вбачали цінності у таких виробах, тому у
музейних збірках їх збереглось вкрай мало.
Як відомо, асортимент чоловічого верхнього одягу Опілля був доволі
широким. Дослідники відзначали варіативність форм та багатство оздоби
опільського верхнього одягу, вказуючи, що відмінності у ньому відрізняють одне
село від іншого [205, c. 14]. Так, чеський дослідник українського народного
мистецтва Ф. Ржегорж писав, що за особливостями крою та прикрас верхнього
одягу «червоноруси» легко впізнають хто з якої місцевості [205, c. 14]. Із
домотканих матеріалів шили полотнянки, плахти, куртки, кафтани, для яких
інколи застосовували і промислові вовняні тканини [63, c. 13], а у першій
половині ХХ ст. — «блюзки»; із сукна — курмани, сіраки, свити («свитини» [63,
c. 54]), семряги, опанчі, а також капоти, які, була святковим одягом у селах
довкола великих міст Опілля і Підгір’я [150, c. 84]; зі шкіри та хутра — кожухи.
Територія поширення та матеріали виготовлення чоловічих і жіночих
полотнянок збігаються. Головна відмінність полягали у довжині (чоловічі були
довшими, часто нижчими колін, а іноді навіть до щиколоток), із збереженням
прямоспинного крою, одним або декількома «вусами» у бічних швах, із
пілочками, які находили одна на одну та з’єднувались найчастіше за допомогою
пояса, рідше — застібались на ґудзик [63, с. 54] (іл. А 2.2.13). В окремих селах
Золочівського,

Перемишлянського

та

Жовківського

р-в

Львівської

обл.

полотнянки оздоблювали обшлагами з синього сукна [63, c. 44], а на межі із
Підгір’ям, у Миколаївському та Городоцькому р-х Львівської обл. вузькою
смугою вишитого, найчастіше хрестиком, орнаменту прикрашали комір або
стійку виробу [266, № 8545 ТК 2830; 265, АП 2658] (іл. А 2.2.14). Зустрічаються
вироби із підрізною спинкою, які відтворюють крій свити «із проходкою» [266, №
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2358 ТК 1985] (іл. А 2.2.15). Окрім світлих, пошитих з чинуватого полотна плахт,
на Жовківщині були у вжитку вироби із небіленої тканини [266, ТК 1952].
Варіантом полотнянки була плахта — довший за полотнянку чоловічий
прямоспинний одяг, розширений від талії, який одягали поверх кожуха у дощову
та снігову погоду [63, c. 44; 279, c. 60]. Характерною особливістю таких виробів
були один (на верхній пілці), або два (на обох пілках) розрізи, які дозволяли
ховати руки у кишені кожуха [279, c. 60].
Близькими до полотнянок за кроєм були чоловічі куртки. Їх шили із
білого, перетканого у сині смуги чи оздобленого вибійкою полотна. Вони були
вужчими від полотнянок, прямими завдяки відсутності «вусів» у бічних швах і
короткими, так що з-під них виглядає поділ сорочки [63, c. 44]. Вони застібались
на ґудзик, окрім якого їх прикрашали лише декоративні шви.
Варіантом короткого, вище коліна, полотняного верхнього одягу був
кафтан. Для його пошиття використовували білі, смугасті конопляні чи лляні
полотна високої якості [299, c. 87] (іл. А 2.2.16), або тонкі промислові вовняні
тканини. Він мав відрізну спинку, від якої тканина збиралась у дрібні густі
складки, які називали «фарбаною» [323, c. 39]. Ймовірно, цей компонент
народного вбрання походить від одягу козацької старшини, яка носила кафтан під
кунтушем та черкескою [150, c. 85]. Крім того, в асортиментів міського одягу ХІХ
ст. були відомі напівкафтаники — верхній одяг із легкої матерії зі стоячим
коміром, поверх якого викладали комір сорочки [63, c. 11].
Пошитий із сукна кафтан називали казакином [2, c. 83]. Принципи їх крою
надзвичайно близькі: довжина вище коліна, відрізна спинка, дрібні складки на
талії, невисокий стоячий комір. Пілочки казакина застібали на гачки, тоді як
кафтан скріплювали за допомогою пояса. Вздовж лінії відрізу на спинці виріб
прикрашали промисловою тасьмою, галуном або позументом [299, c. 87; 2, c. 83].
Згадки про казакин на території Опілля нечисельні [63, c. 54; 150, c. 83] та
фрагментарні. Ймовірно, це свідчить про те, що у ХІХ ст. цей тип давнього
верхнього одягу практично вийшов з ужитку.
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У першій половині ХХ ст. у чоловічому комплексі вбрання з’являється
«блюзка» — коротка чоловіча полотняна куртка [150, c. 77], яка щільно прилягала
до тіла завдяки виточкам. По периметру вона завершувалась прямою планкою, а
пілочки її прикрашали вертикально застрочені складки. На відміну від жіночих
блюзок, уздовж пілок яких вишивали найчастіше рослинні орнаменти хрестиком,
оздоба чоловічих була мінімальною [7, арк. 8].
Чоловічий

верхній

полотняний

одяг

Опілля

позначений

значним

різноманіттям крою у поєднанні із кольоровим та текстурним багатством тканин,
тоді як нашитий чи вишитий декор у таких виробах зустрічався рідко.
Традиційній прямоспинний крій, крій «у проходку» та моделювання виробу
завдяки підрізанню спинки з укладанням нижньої її частини у складки були
притаманні і верхньому сукняному чоловічому одягу. Його відзначало кольорове
та орнаментальне багатство декору, невластиве першій групі. Оздоба сіраків та
опанч захоплювала дослідників своїм різноманіттям, кольоровими поєднаннями,
майстерністю виконання: «що стосується вишивки фарбованими шнурками і
смугами сукна, в ній стільки різноманіття у смаках і малюнках, що й описати
неможливо» [63, c. 54]. Крім того, зазначали, що пристрасть до оздоби сіраків та
опанч сягала так далеко, що для їх декорування використовували шматки
фабричного сукна з номерами та назвами фірм, фабрик, де воно було виготовлене,
обшиваючи ними вилоги та клапани кишень [63, c. 54].
На всій території Опілля у першій половині ХІХ ст. чоловіки носили
сукмани, для пошиття якого використовували домоткане сукно — черне, біле або
сіре [63, c. 44]. Вони були довгі, до кісточок, з підрізною спинкою, низ якої
укладали у 6 фалд — по три до середини [150, c. 99]. У другій половині ХІХ ст.
згадки про них зникають, поступаючись розлогим описом багатства декоративної
оздоби сіраків і опанч [232, c. 39; 63, c. 51].
У Бережанському р-ні Тернопільської обл., а також у Жовківському р-ні
Львівської обл. були у вжитку «курмани» [63, c. 54] — чоловічий сукняний одяг з
відрізною спинкою, ззаду густо призбираний, з круглим виложистим коміром або

84

з невеликим коміром з вилогами, обшитими тканиною, аналогічної до тої, якою
оздоблювали пілочки, поділ та кишені виробу [150, c. 97]. Зазвичай, курмани
шили із темно-брунатного сукна, для оздоби використовуючи чорну, коричневу,
темно-зелену вовняну або оксамитову тканини, поверх якої вистрочували
зигзагоподібні або хвилясті лінії [265, АП 7127 О 2576] (іл. А 2.2.17). Краї виробу
інколи поверх тканини обшивали промисловою тасьмою відповідного кольору.
Близькою до курмана за кроєм і типом оздоблення була капота. Її шили із
чорного промислового сукна з великим коміром, який практично повністю
вкривав плечі [259, № 89] (іл. А 2.2.18). Принцип оздоблення відповідав тому, що
був характерний для курмана, за виключенням вибору тканини, яка переважно
була чорною, щоб не відрізнятись від сукна. Вистрочені зигзагоподібні чи
хвилясті лінії розміщували на комірі, викотах рукавів, стані, спинці.
Опільські сіраки зберегли давній прямоспинний крій, з розширенням від
талії та коміром-стійкою, довжиною до середини литки. Для них використовували
біле або чорного, рідше сірого сукна власного виробництва («спричину»,
«сермяжину»)

[63,

c.

54—55].
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Жовківському,

Золочівському
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Перемишлянському р-х Львівської обл. носили темно-коричневі сіраки, рідше —
білі або сірі. У бічних «вусах» вони мали прорізи для кишень і відзначались
скромною оздобою на стоячому комірі і на грудях [264, № 30473 НМТ 1140] (іл.
А 2.2.19). Для вбрання інших місцевостей Опілля притаманні були сіраки з трьома
чи чотирма «вусами», біля яких були кишені з клапанами, оздоблені вишивкою та
аплікацією із кольорових шнурів на спинці, грудях, вилогах [63, c. 46].
Дослідники ХІХ ст. відзначають схожість крою сірака та опанчі, вказуючи
на те, що різниця між ними полягала лише «бородиці» чи «богородиці» останньої
[63, c. 55; 323, c. 39], а збережені у музейних збірках пам’ятки дозволяють
проаналізувати різницю у їх крої. У сіраках був збережений давній прямоспинний
крій, який замінив крій на дві, на чотири і шість фалд. У північній частині Опілля
(Жовківський та Золочівський р-ни) поширені були сіраки взагалі без фалд, у
південно-західних районах (Миколаївський р-н Львівської обл.) — на дві фалди.
Крім того, що сіраки на шість фалд, найбільш вживані у шляхетському

85

середовищі, носили і прості люди, проте ареал їх поширення зараз важко
визначити [91, c. 74]. Опанчі зазвичай кроїли із «проходкою», обабіч якої
укладали три або чотири збірки. Кишені виробу мали клапани, а сам виріб,
завдяки особливостям крою, був довшим і просторішим [264, № 30033 НМТ 1137]
(іл. А 2.2.20). В оздобі опанчі використовували аплікацію кольоровим сукном на
комірі, вилогах, викотах рукавів, клапанах кишень та бородиці. У сіраках такий
спосіб оздоблення зустрічався рідше.
Збереглись згадки про кравця Нерока, який шив верхній одяг для
Перемишлян, Бережан, Жидачіва, Княгиничів, Стрия, Калуша і Львова відповідно
до смаків, які побутували в той час на цих територіях [205, c. 14]. Крій сіраків та
опанч у всіх цих місцевостях має небагато відмінностей, зате суттєво різниться
декор кишень, рукавів, коміра та «бородиці» — капюшона, практичне значення
якого втрачене [150, c. 77]. Для пошиття опанч кравець використовував зазвичай
грубе сукно домашнього виготовлення, проте «для модників» Нерок мав тонке
темно-синє сукно із Праги [205, c. 14].
Існувала також відмінність у кольорах окремих видів верхнього одягу між
селами. В одних носили тільки чорні сіраки, в інших — тільки білі, ще в інших –
чоловіки носили чорні сіраки і сірі опанчі, жінки ж надавали перевагу білим
сіракам [63, c. 55]. У місті для оздоби опанч використовували червоне сукно, тоді
як у селах віддавали перевагу синьому [91, c. 74]. В околицях Львова шили опанчі
з тонкого фабричного сукна, обшиваючи їх синіми або ж червоними шнурами за
особливим оригінальним малюнком. В Бережанському р-ні Тернопільської обл. та
біля Рогатина носили опанчі із великим спадаючим на спину коміром, який
закінчувався спереду вилогами. Їх часто оздоблювали блакитним або зеленим,
рідше — червоним сукном, і обшиті шнурками чи тасьмою відповідних кольорів
[63, c. 55] (іл. А 2.2.21).
Неодмінною оздобою сіраків та і в опанч були «бовтиці» — два вовняних
шнурки з френзлями, які іноді зав’язували на спині. Для бовтиць використовували
ті самі нитки, що й для оздоби опанчі чи сірака, наприклад, червоні, зелені або
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сині, сплетені з двох чи трьох ниток: малиново-сині, малиново-білі, червонозелені або червоно-зелено-сині, блакитно-малиново-білі відповідно [63, c. 46].
На початку ХХ ст. сіраки та опанчі втрачають своє парадне, святкове
значення і їх використовували повсякденно. Часто довгий сукняний одяг
перешивали на коротші «лейбики», щоб вони були зручнішими при роботі [7, арк.
30].
Взимку основним чоловічим верхнім одягом був довгий овечий кожух,
який сягав нижче колін, інколи — до кісточок (іл. А 2.2.22). Кожух був завжди
зшитий із талією, стоячим коміром, рідше — з відкидним, зазвичай з чорного
хутра, бо чорний кожух вважався святковішим [57, c. 73]. Поли кожуха могли не
заходити одна на одну, а тільки сходились, і застібатись на грудях за допомогою
дрібних ґудзичків [63, c. 56]. Оздоблювали кожухи, і чоловічі, і жіночі вишивкою
пряденим і непряденим шовком червоних, зелених, світло-блакитних, жовтих,
вохристих й помаранчевих кольорів геометричними, рідше — рослинними
візерунками [63, c. 47]. Практично на всій території Опілля тенденція до оздоби
кожухів геометричними орнаментами збереглась до середини ХХ ст. за
невеликими винятками.
Значення

кожуха

як

свідчення

статку,

заможності,

фінансової

спроможності господаря також зберігалось впродовж зазначених хронологічних
межах. Говорили, що «новий кожух — це найбільш парадний одяг, в новий кожух
селянин одягається у святковий день навіть влітку, «хоча б і в Петрів-день», тобто
у найбільшу спеку» [63, c. 47]. Ця традиція збереглась у віддалених селах
Рогатинського р-ну, таких як с. Дегова, чи с. Приозерне (Псари) до середини
ХХ ст. [7, арк. 24—25], тоді як на інших теренах Опілля кожух мав значення лише
як теплий зимовий одяг.
У 20-30-х рр. ХХ ст. кожухи зазнають суттєвих змін. Довжина виробу
скорочується до середини стегна, або до коліна, а пілочки, навпаки,
видовжуються. Їх накладають одну на одну, застібаючи кількома (3–4) ґудзиками.
Зберігається оздоба декоративними швами, проте основу композиції становило
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співставлення світлого тла шкіри із чорним довгим нестриженим овечим хутром
комірі та вилогах пілочок, рукавів.
Щодо чоловічих головних уборів, то вони виготовлялись двох типів:
зимові та літні. До зимових зараховуємо чорну овечу шапку, яку прикрашали
зеленими, синіми або червоними стрічками біля розрізу у задній частині. Стрічки
виконували, окрім декоративної, і функцію защіпок. Верх такої шапки був
суконний чорний, коричневий, рідше — блакитний або вишневий, але завжди
темного кольору. В господаря була шапка вищою (вважалась, що чим вища
шапка, тим краще [63, c. 46]), в парубків і хлопців поступово нижчою. Рідкістю
була шапка із сивого смушка [63, c. 56]. В деяких місцевостях її носили просто
вверх, в інших же заламували назад. Іноді шили для парубків і хлопчиків
низеньку шапочку повністю з простого чорного або сірого сукна [63, c. 46].
Носили повністю хутряні шапки — «кучми» [150, c. 134], як наприклад у
с. Лученці, Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл. [7, арк. 27], а також
вовняні або бавовняні в’язані у горизонтальні сині, червоні і жовті смуги шапки
— «каптурки» чи «гамерки» [63, c. 46; 150, c. 131]. Їх походження дослідники
виводять від німецьких поселенців, а поширення пояснюють дешевизною
порівняно із овечими «кучмами» [63, c. 46].
Кучми, як і кожухи, були у вжитку майже до середини ХХ ст., проте, поряд
із ними вживали і в’язані головні убори, зважаючи на їх відносну дешевизну.
Основним літнім чоловічим головним убором були солом’яні капелюхи.
Вони могли бути вищими і нижчими, вгорі ширшими або вужчими, залежно від
тенденцій, поширених у тій чи іншій місцевості Опілля (іл. А 2.2.23). Для їх
виготовлення використовували пшеничні стебла (стрілки), а для оздоби вживали
гарусну стрічку або сувору тасьму [279, c. 136—137].
Дуже рідко вдягали валяні капелюхи,[63, c. 48], а фетрові згадують як
основний головний убір на тих землях, де жило багато поляків, побіля панських
маєтків тощо, як наприклад у с. Обельниця Рогатинського р-ну Івано-
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Франківської обл., де був польський фільварок ще до 30-х рр. ХХ ст. [7, арк. 35;
22, c. 48].
Зазвичай чоловіки ходили босими у теплу пору року, основним чоловічим
взуттям були чорні чоботи, які начищали дьогтем. Виділяють два типи чобіт —
пошиті угорським або руським кроєм. У містах носили обидва ці типи, тоді як у
селах найчастіше використовували руський тип. Чоботи шились на одній підошві,
без обцасів, з просторими у халявах, такі, щоб можна було обгорнути ногу сіном,
обмотати онучами і взути чобіт. В середину чобота вкладали устилку, щоб не
мерзнути на снігу і морозі [63, c. 58]. Для пошиття чобіт застосовували телячу,
яловичу або конячу шкіру, використовуючи її повністю. Із грубших частин кроїли
підошви, тонші йшли на халяви [66, c. 70].
У Золочівському та Жовківському р-ні носили окрім чобіт ходаки чи
личаки, виготовлені самими селянами з липового лика [63, c. 47]. Локальне
поширення мало дерев’яне взуття — деревняки. Їх носили у с. Любешка
Перемишлянського р-ну та в с. Боянець Жовківського р-ну Львівської обл. і вони
вважались свідченням великої бідності [7, арк. 6].
Окрім головних уборів та взуття, чоловіче опільське вбрання доповнювали
пояси шкіряні і вовняні, якими підперезували довгі сорочки, скріплювали верхній
одяг. Вовняними тканими чи в’язаними крайками червоного та малинового
кольорів користувались частіше на заході Опілля, тоді як ближче до Західного
Поділля популярними були смугасті червоно-сині і сині крайки [63, c. 47—48; 4,
Arch.I.3044] (іл. А 2.2.24). Старші чоловіки носили широкі ремені на три чи на
чотири пряжки, тоді як парубки оперізувались вузькими в одну пряжку [63, c.
47—48; 261, № 11609].
Висновки до розділу 2
У другому розділі виявлено, що вбрання Опілля останньої третини ХІХ –
першої половини ХХ ст. зазнало чимало змін. Це було зумовлено комплексом
політичних, суспільних та економічних причин. Якщо у працях другої половини
ХІХ ст. дослідники наголошували на традиційності, певній законсервованості,
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повільному сприйнятті змін та практично повній відсутності орієнтації на сучасні
їм модні тенденції [63, c. 2; 301, c. 41; 323, c. 41] у народному вбранні, то у 20-30х рр. ХХ ст. в різних околицях Опілля відбуваються перетворення основних форм
одягу, відхід від традиційного крою, домінанта промислових матеріалів у пошитті
основних компонентів [70, c. 10], заміна ручних швів машинними, суттєва зміна
системи оздоблення виробів та принципів їх поєднання в межах ансамблю.
Тому, у межах запропонованого дослідження виділяємо два етапи розвитку
компонентів народного вбрання Опілля:
1.

остання третина ХІХ – 10-ті рр. ХХ ст.: превалювання традиційних

доморобних матеріалів; збереження давніх принципів крою, формотворення,
технік створення та оздоблення виробів; стале поєднання компонентів у ансамбль;
визначене місце розміщення декору у межах одного виробу, яке, проте, не
виключало варіативності, зумовленої особливостями окремих осередків.
2.

20 – 50 рр. ХХ ст. – в наслідок суспільно-політичних та економічних

перетворень компоненти народного вбрання Опілля зазнають суттєвих змін у
створенні,

декоруванні

та

поєднанні

між

собою:

доморобні

матеріали

поступаються промисловим; принципи крою та формотворення максимально
зближуються з пануючими міськими тенденціями; традиційні техніки створення
та оздоблення виробів або виходять з ужитку (ткацтво, плетіння (зокрема поясів
та очіпків), вибійка, аплікація), або зазнають суттєвих змін (домінування хрестика
та контурної лиштви у вишивці, поява вишивки бісером).
Для першого періоду характерним є поєднання у комплексі жіночого
народного вбрання полотняної сорочки (найчастіше, із підтичкою), вибійчаної
спідниці «димки» або вовняної спідниці, запаски, короткого «до стану» горсика
або безрукавки (катанки), верхнього полотняного (полотнянки, кафтана, кабата
тощо), сукняного (сірака, спенцера) чи хутряного (кожуха, бекеші) одягу,
доповненого поясом (крайкою), жіночим (очіпок, намітка, рантух, хустка) чи
дівочим (вінок, хустка) головним убором, разками коралів, шкіряні чоботи.
Чоловічий комплекс складався з довгої полотняної сорочки та штанів,
полотняного верхнього (полотнянка чи куртка), сукняного (сірак, опанча, капота)
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чи хутряного одягу (кожуха). Його доповнювали вовняна крайка чи шкіряний
пояс, хутряна шапка «на завісах», солом’яний капелюх (відповідно до сезону),
шкіряні чоботи.
У жіночому комплексі другого етапу з’являється коротка сорочка із
фабричного полотна, «галька» — нижня спідниця, верхня вовняна, шалянова чи
оксамитова спідниця та вишита полотняна або оксамитова запаска, безрукавний
одяг (оксамитова чи вовняна керсетка (горсет) або подовжений (до середини
стегна) «жупан»), полотняні «блюзки» (короткий верхній одяг, прикрашений
вишивкою), доповнені у дівчат стрічкою або фабричною хусткою у жінок. У
чоловічому вбранні з’являються мілітарні компоненти (штани-райтки, військові
куртки), вовняні штани, безрукавки, піджаки міського крою, фетрові капелюхи,
які у попередній період носили лише подекуди. Жіночий комплекс вбрання цього
періоду рясніє багатим декором сорочок, поясного (запасок, подекуди спідниць),
нагрудного (горсетів, «жупанів») та верхнього («блюзок») одягу. Чоловічий,
навпаки, втрачає яскраву поліхромну декоративність. Це пов’язано з тим, що на
зміну сукняному народному одягу (сіракам, спенцерам, опанчам) приходить
уніфікований міський (пальто, плащ, піджак). Верхній одяг перестав бути
святковим, обов’язковим до носіння навіть влітку. Найдовше у комплексі
народного вбрання затримались кожухи, які продовжували шити і носити
протягом усієї першої половини ХХ ст.
Зміни відбулись також у крої та формотворенні окремих компонентів
вбрання. Так, наприклад, крім традиційної уставкової сорочки, у жіночому
комплексі починають використовувати тунікоподібну, безуставкову та сорочку на
кокетці. Тунікоподбіна чи уставкова чоловіча сорочка змінюється на міську «з
поликами», «з манишкою» тощо. Прослідковується тенденція до звуження
поясного одягу (спідниць і запасок), нагрудний та полотняний верхній у
формотворенні наближується до міських форм (прямоспинні форми, такі як
катанки, полотнянки, плахти, поступово зникають, на зміну їм приходять
безрукавки, «блюзки», піджаки).
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Збільшується кількість декору в одних компонентах і практично повністю
зникає у інших. Так, жіночі сорочки на рукавах та пазухах оздоблюють великими
орнаментальними композиціями або орнаментами із кількох смуг, а в чоловічих
акцент зміщується із вишитої уставки на пазуху або манишку, орнаменти яких у
зменшеному вигляді повторюють на манжетах. Традиційні для однотонних
вовняних спідниць «фалдошки» на поділку зникають у шалянових спідницях На
зміну широким запаскам, оздобленим, зазвичай, мереживом або декоративними
вистроченими складками, приходить відносно вузька (полотняна чи оксамитова)
вишита хрестиком або контурною лиштвою відповідно запаска. Оздоблений
поліхромними шнурами та аплікаціями верхній одяг у жіночому комплексі
змінюється не менш яскравим нагрудним, у декорі якого домінують шви вільного
накреслення та вишивка бісером.
У межах запропонованого дослідження окремо не виділяємо групу дитячого
одягу, оскільки його асортимент, принципи формотворення та оздоблення
збігається із притаманними чоловічому та жіночому одягу тенденціями. Часто
діти носили одяг дорослих, або вироби для дітей перешивались із дорослих, які з
тих чи інших міркувань вийшли з ужитку. Зазначали, що дітям не шили верхнього
сукняного одягу, «оскільки сукно було занадто широке для малої дитини».
Щодо

декору

одиничних

зразків

опільського

дитячого

натільного

(сорочках) чи поясного одягу кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., які дойшли до
нас, зазначаємо, що його оздоба відзначається відсутністю масштабування,
необхідного для виробів меншого розміру. Більша співмірність притаманна
вишитим візерункам покутських дитячих сорочок, у яких враховано зменшення
розміру деталей, а орнамент пропорційно відповідає тому, яким оздоблювали
сорочки для дорослих.
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РОЗДІЛ 3 МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНІКИ В СИСТЕМІ ДЕКОРАТИВНИХ
ЗАСОБІВ ВБРАННЯ
3.1. Класифікація декору
У межах дослідження народного вбрання Опілля, термін «декор» вживається
у найширшому його значенні, а саме: це система усіх декоративних засобів
народного

вбрання,

яка,

виступаючи

в

єдності

з

об’ємно-просторовою

композицією ансамблю вбрання, акцентує виразність, вносить відповідні
масштабні співвідношення, ритм, збагачує колорит. Крім того, декор — це один із
засобів зорового поєднання в ансамбль окремих компонентів народного вбрання
[240, c. 281; 249, c. 493; 199, c. 212]. Отже, під «декором» розуміємо усю
сукупність композиційних засобів, об'ємних, конструктивних чи площинних,
найрізноманітніших за поєднанням, які використані у народному вбранні Опілля
та сприяють перетворенню його окремих компонентів у єдиний цілісно художній
ансамбль [187, c. 152].
Відштовхуючись від ознак, притаманних саме декору народного вбрання,
пропонуємо розглядати його на кількох рівнях: за способом носіння, за
пластичними ознаками, за способом нанесення і за техніками нанесення.
За способом носіння можна виділити з’ємний та нез’ємний декор. З’ємний
— це усі прикраси які можна одягнути або зняти незалежно від інших
компонентів. Відома дослідниця народного бісеру О. Федорчук цю типологічну
групу називає «накладними прикрасами», зараховуючи до неї оздоби виробу, не
з’єднані з ним конструктивно. Взявши за основу принцип поділу прикрас на
типологічні групи за місцем розташування на тілі, вона виділяє: головні, нашийні,
нагрудні, поясні [253, c.454]. У нашій класифікації вважаємо за доцільне
дотримуватись усталеного у науковій літературі принципу.
Нез’ємний декор є інтегрованою частиною того чи іншого виробу, що
входить у комплекс народного одягу. Відповідно до найширшого визначення
декору народного вбрання, усі без виключення компоненти народного вбрання
мали нез’ємний декор, до якого, окрім орнаментального, зараховуємо також
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фактуру, притаманну тому чи іншому матеріалу, з якого був виготовлений
компонент вбрання, технічний декор, конструктивний та площинний декор.
Відповідно до пластичних ознак виділяємо об’ємний, конструктивний та
площинний декор (рис.3.1.1.).

декор
з ємний

площинний

Нашитий декор (аплікація)

Вишитий декор

Поверхневий

Вибитий декор

Вив язаний декор

Виплетений декор

Структурний

Витканий декор

Декоративні деталі
одягу

Призбирування
(морщення, рясування,
укладання у складки)

Конструктивні лінії

конструктивний

Поясні прикраси

Нагрудні прикраси

Нашийні прикраси

Наголовні прикраси

об ємний

нез ємний

Рис. 3.1.1. Класифікація декору за пластичними ознаками.
Об’ємний декор — декор, який не прив’язаний до площини та передбачає
сприймання його із різних сторін. За способом носіння він відповідає з’ємному
декору чи накладним прикрасам.
Конструктивний декор зумовлений особливостями крою та моделювання
виробу: конструктивні лінії, призбирування, та декоративні деталі одягу. Усі вони
безпосередньо впливають на створення форми із площини тканини і виконують
завдання перетворення площини на об’ємну оболонкову структуру відповідно до
естетичних уподобань замовника. Тому він має двояке значення: з одного боку,
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він безпосередньо прив’язаний до площини, з якої його моделюється, з іншого —
він надає цій площині об’єму.
Як конструктивний декор ми розглядаємо ті способи формотворення, у яких
утилітарна функція безпосередньо пов’язана із декоративною. Так, наприклад,
окремі деталі виробу можна зшити між собою, не акцентуючи уваги на місці
з’єднання. Ті конструктивні лінії, які підкреслювались за допомогою подвійного
прокладання стібків, поверхневих швів, використання змережування, нашиванням
тасьми, стрічок, шнурів тощо розглядаємо як декор.
Найпростішим способом надання площині об’єму є різноманітні способи
призбирування. Морщення — це нерегулярне призбирування на стику двох
деталей виробу; рясування — це призбирування тканини на нитку із однаковими
проміжками між стібками; укладання у складки передбачає згинання тканини на
однакових відстанях із обов’язковою фіксацією утвореного залому. Розширення
виробу могло відбуватись із додаванням «вусів» у бічний шов чи розріз. Такий
спосіб зміни об’єму був характерний для верхнього одягу (полотнянок, сіраків,
опанч, бекешах, кожухів). У тканинному верхньому одязі (полотнянках) «вуса»
виділяли декоративними швами в один чи два ряди, тоді як у сукняному (сіраках,
опанчах, бекешах) чи хутряному (кожухах) найчастіше їх приховували, вшиваючи
швом «через край» з вивороту виробу.
Деталі виробу, у яких декоративне значення поєднувалось із практичним,
або превалювало перше, також зараховуємо до конструктивного декору.
Співвідношення практичного і декоративного у таких деталях могло різнитись.
Практичне значення домінувало в обшивках горловини і рукавів жіночих та
чоловічих сорочок, у поясах жіночих спідниць та запасок, чоловічих штанів.
Захисну функцію виконували стійки натільного та верхнього одягу. Вони могли
бути оздоблені декоративними білими чи кольоровими швами, вузькими
орнаментальними смугами чи залишались без площинного декору, створюючи
контрастну

до

густого

призбирування

лінію.

Виключно

декоративними

елементами, які, поряд із площинним декором, визначали особливості ансамблю
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народного вбрання певного етнографічного району, манжети жіночих та
чоловічих сорочок, клапті жіночих горсиків, коміри, вилоги, викоти рукавів у
верхньому жіночому та чоловічому одязі, «бородиці» (капюшони, які не одягали
на голову, а використовували як декоративний елемент [62, c. 45]) опанч, а також
невеликі розпірки, оздоблені декоративними швами, характерні для верхнього
одягу Опілля не залежно від матеріалу (полотняного, сукняного чи хутряного).
До площинного декору зараховуємо декор, розміщений безпосередньо на
площині матеріалу. Коли він закладений у структуру тканини при її створенні
засобами ткацтва, плетіння чи в’язання — це структурний декор. Його
особливості залежали від технологічний прийомів, застосованих при створенні
полотна, деталі чи окремого виробу. Нанесений на поверхню готового полотна,
сукна чи шкіри за допомогою вибійки, вишивки, аплікації чи при поєднанні цих
технік декор називаємо поверхневим.
З тканин із структурним тканим декором на Опіллі шили жіночий та
чоловічий поясний одяг (спідниці та штани), верхній одяг («катанки» та куртки).
У північний районах Опілля, на межі з Волинню, були поширені жіночі сорочки із
тканими узорними уставками. Структурний плетений декор притаманний
чоловічим та жіночим головним уборам (брилям і очіпкам), поясам, а також
плетеним шнурам, якими прикрашали верхній одяг. В’язання використовували на
Опіллі найчастіше для виготовлення елементів декору, таких як декоративні
вставки для жіночих запасок, мережива для комірців жіночих сорочок тощо.
Самостійними виробами, виготовленими за допомогою в’язання були тільки
в’язані чоловічі шапки.
Поряд із структурним, на Опіллі застосовували поверхневий декор.
Відповідно до пластичних ознак декору, за ступенем проникнення у поверхню
площини (полотна) можемо виділити:
— вибитий декор (на поверхні тканини);
— нашитий декор (кріпиться у полотні, але розташований на поверхні);

96

— вишитий декор (передбачає певні зміни у структурі полотна, від таких,
які розташовані на поверхні, до тих, що активно трансформують останню.
Ступінь змін, яких зазнає декорована площина, залежить від обраних швів);
— вшитий декор (урізноманітнення одноманітної структури полотна за
допомогою введення у неї найчастіше ажурних смуг промислового чи
доморобного мережива).
У межах запропонованої класифікації логічно виділити поверхневий декор
виконаний вибійкою, вишивкою та аплікацією.
Вибійчані тканини використовували для пошиття тих самих компонентів
народного вбрання, які виготовляли із тканих смугастих тканин (жіночі спідниці,
чоловічі штани, жіночі катанки та кафтани, чоловічі куртки).
Великим різноманіттям відрізнявся вишитий декор. Це зумовлено великою
кількістю декоративних швів, поширених на Опіллі, а також великим
асортиментом виробів, у оздобі яких використовували вишивку. Так, вишивкою
прикрашали жіночий та чоловічий натільний одяг (сорочки), поясний одяг (жіночі
запаски), нагрудний одяг (жіночі горсики та жупани), верхній одяг у поєднанні із
нашитим декором (сіраки, опанчі, кожухи). На відміну від конструктивних ліній,
які

також

оздоблювались

вишивкою,

вишитий

площинний

декор

був

локалізований у визначеному конструкцією виробу місці, чи на окремих його
деталях, а його композиція значною мірою залежала від їх форми. Площина
жіночих запасок дозволяла розміщувати на ній різноманітні вишиті композиції,
тоді як орнаментальна смуга вишитої обшивки чи манжету сорочки була
обмеженою і чітко визначеною у процесі крою.
Для аплікації найчастіше вживаними були кольорове промислове сукно,
кручені, плетені шнури, тасьма, позумент, шовкові та оксамитові стрічки,
мереживо. Принцип виконання аплікації передбачав використання машинних чи
ручних швів, а тому закономірно що аплікація рідко застосовувалась як
самостійний спосіб оздоблення. У поєднанні із машинними швами, аплікація
вживали для декору жіночих спідниць і запасок, горсиків і кафтанів, чоловічих
курман та капот. У декорі опільського верхнього сукняного одягу, наприклад
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опанч, кожухів, аплікацію виконували ручними швами, поєднуючи її із вишитими
лініями, окремими мотивами чи орнаментами.
Поєднання конструктивного та площинного декору зумовлювало характерні
для Опілля особливості компонентів народного вбрання. Так, наприклад, у декорі
сорочки поєднували:
1.

конструктивний

декор,

зумовлений

особливостями

уставкового,

тунікоподібного, безуставкового чи крою на кокетці: призбирування по лінії
горловини, по лінії пришивання рукава до уставки, по низу рукава під обшивку чи
манжет, використання обшивок по лінії горловини у по низу рукава, комір чи
стійка;
2.

підкреслене з’єднання усіх деталей сорочки конструктивними лініями:

простими (шви «вперед голка», «назад голка»), складними (рубчиком з одним чи
двома

рядами

декоративних

швів

«вперед

голка»

чи

«назад

голка»),

декоративними (змережування, виконані білою чи кольоровими нитками);
3.

використання площинного структурного декору у тому випадку, коли для

уставки брали полотно із тканин декором, або прикрашали в’язаним мереживом
комірці, із площинним поверхневим – вишивкою. Нею прикрашали уставки,
рукави, пазухи, обшивки чи манжети, обшивки, коміри чи стійки.
Запропонована класифікація декору народного вбрання Опілля демонструє
нерозривну єдність між конструктивним та площинним оздобленням, а також
різноманіття підходів до їх вирішення. Членування площини, зумовлене
принципами крою, визначало місце розміщення елементів структурного чи
поверхневого декору. Ступінь поширення того чи іншого виду оздоблення, а
також варіативність їх поєднань у межах комплексу формували характерне для
етнографічного району обличчя.
3.2. Матеріали для пошиття та оздоблення
Матеріалу у формуванні народного вбрання належить провідна функція.
Його фізичні властивості, пластичність, колір, фактура, розмір, та об’єм тісно
пов’язані з кроєм та декором компонентів народної ноші. У випадку формування
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оболонкової структури [229, c. 246], якою є вбрання, матеріал виступає тією
фізичною основою, яка допомагала втілити у життя традиційні уявлення про
красу та доцільність. Різні матеріали в ансамблі народної ноші поєднувались
таким чином, щоб стати єдиним цілим. Вони доповнювали один одного,
підкреслюючи виразність форм, досягаючи гармонійної єдності окремих
компонентів у ансамблі.
Раціональне ставлення до структури, форми та розміру матеріалу було
зумовлене повагою до власної праці і тому крій виробу був максимально
доцільним та економним. Наприклад, найбільш поширені на Опіллі жіночі
уставкові та чоловічі тунікоподібні сорочки складались із прямокутних елементів
крою, які дозволяли використати полотно практично без залишків; поясний одяг
моделювався на тілі за допомогою призбирування, рясування, складок, що
дозволяло уникнути зайвих витрат тканини. Малі діти часто доношували одяг
старших, або ж сорочки для них кроїли із зношених старих сорочок [13, c. 74], а
верхнього одягу такого як сіраки, вони практично не носили. Пояснювалось тим,
що ширина сукна була завеликою для дитини, а обрізати зайве було шкода [91,
c. 72]. Безпосередня участь усіх членів родини у процесі заготівлі сировини та
подальшій її обробці, зумовлювали розуміння структури матералу і дозволяли
уникнути недоречностей у крої та декорі.
До основних матеріалів, які використовували для пошиття компонентів
народного вбрання належать: лляні, конопляні чи зі змішаним складом сировини
домоткані полотна, промислові лляні, бавовняні, шовкові та вовняні тканини;
доморобне чи промислове сукно; овеча шкіра і хутро.
Для домотканого полотна використовували луб’яні культури, такі як льон і
коноплі. При виготовлені тканини застосовували полотняне та винувате
переплетення, ткання у кольорові смуги.
Значним осередком виробництва льону був Городоцький район Львівської
обл. [37, арк. 2]. Городоцький льн був тонким та якісним, а вироби з нього
відрізнялись приємних холодним полиском та рівномірною структурою, яка
дозволяла застосовувати різні техніки декорування.
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Крім того, сіяли і обробляли льон на приватних господарствах практично
по всьому Опіллю. Нитки пряли вдома, віддаючи їх згодом ткачам, яких навіть у
невеликому селі було декілька. Виткане полотно забирали додому, а потім
самостійно вибілювали. Навіть сьогодні мешканці Опілля пригадують, що брали
участь у процесі біління лляного полотна будучи малими. Зазвичай це
відбувалось у вересні. Полотно розкладали на землі і поливали водою, чекаючи,
поки воно висохне. Згадують і інший спосіб відбілювання – заварювали золу, у
яку занурювали полотно, потім його прали і тоді вже розкладали вибілювати,
часто поливаючи, щоб не пересихало [7, арк. 23—25; 40—41].
Початок процесу заміни домотканої сировини фабричною датують другою
половиною ХІХ ст., а причину занепаду ручного способу виробництва пряжі
вбачають у розвитку фабричної текстильної індустрії [220, c. 32]. В результаті не
лише у дрібних ткацьких мануфактурах, які досі працювали на місцевій
селянській пряжі, чи навіть у домашньому ткацтві все більше почала
поширюватись покупна пряжа. Разом з нею увійшли нові види текстильної
сировини: бавовняна пряжа, натуральний шовк тощо [220, c. 32]. Найчастіше
бавовняні нитки йшли на поробок, тоді як основа була із лляної пряжі [220, c. 32;
84, c. 51]. Повністю бавовняні тканини зі фабричної пряжі відзначались рівнішою
структурою, проте були позбавлені живого полиску, притаманному лляному
полотну чи матової теплої фактури конопляних полотен.
Згадки про використання купованих ниток для домашнього ткацтва
нечисельні, хоча бавовняна тканина, або тканина із змішаним складом волокон
(бавовною та льоном) присутня у готовому одязі. Можна припустити, що таку
тканину виготовляли ткачі, продаючи її людям вже у готовому вигляді.
Якість готової тканини залежала від товщини нитки, способу ткацтва та
вправності майстра. Ткацтво було краще розвинуте на рівнинній території Східної
Галичини [56, c. 12]. Кількість пасем пряжі в основі визначала щільність полотна і
давала йому назву. Найбільш поширеною вважали «дванадцятку», в основі якої
було 12 пасем [13, c. 46]. Чим тонші нитки, тим більше пасем з них укладалось у
ширину ткацького верстату, і навпаки,чим товстіші нитки — тим менше [25, c.
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30]. У північно-східних селах Опілля пряжа була грубшою [56, c. 12; 63, c. 29],
тоді як у придністрянських районах, за Дністром, у Підгір’ї та на Верховині, у
містечках пряжу робили дуже тонкою. Пояснювали це хорошими ґрунтами для
коноплі та льону і тим, що у чистих гірських потоках і ріках добре було вимивати
коноплю для отримання м’якого білого волокна [63, c. 29]. Тому на цих теренах у
пасмах могло бути навіть до 30 ниток. Збереглись згадки про таке тонке полотно і
у

південно-східних

районах

Львівської

обл.,

зокрема,

у

с.

Любешка

Перемишлянського р-ну Львівської обл. [7, арк. 6]. Нез’ясованим залишається, чи
ця тканина була місцевого виробництва, чи була завезена крамарями.
Для сорочок, призначених на щоденний вжиток, виготовляли в основному
однотонні сірувато-вохристі, голубуваті й зеленкуваті полотна з нижчих ґатунків
конопляної і лляної пряжі, натомість для святкових сорочок підбирали вищі
ґатунки тонких білосніжних полотен. Поєднання спряденої вручну лляної та
конопляної пряжі з фарбованою впливало на посилення тонкості і м’якості
полотен та їхньої білизни [173, c. 343]. Якщо плоскінне полотно йшло на станок
сорочки, то матірчате — на підтичку [13, c. 46], а інколи рукави та уставка були із
тоншого полотна, тоді як пілочка і спинка — з грубшого. Існував віковий поділ у
пошитті сорочки із тканини різної якості. Так, для господаря чи старшого парубка
(косаря, плугатаря) сорочку шили з тонкого

полотна («п’ятнадцятка»–

«шістнадцятка»), тоді як для хлопця (погонича, пастушка, підпасича) вона могла
бути з товстої тканини («дванадцятки») [63, c. 43]. У жіночому комплексі вбрання
«десятка»

—

«чотирнадцятка»

«тринадцятка»
—

для

використовувалась

буденних

сорочок,

для
тоді

підтички
як

сорочок,

«п’ятнадцятка»,

«шістнадцятка» і тонші полотна — для святкових [25, c. 30].
Окрім сорочок, із конопляного та лляного полотна шили чоловічі штани,
жіночий поясний одяг (спідниці та запаски), жіночий та чоловічий нагрудний та
верхній одяг (полотнянки, кафтани, катанки [63, c. 47—51], бойчаки [149, c. 95]).
Особливо тонкі лляні серпанкові полотна використовували для наміток і рантухів
[43, c. 555].

101

Для верхнього літнього одягу, окрім тканин із полотняним переплетенням,
часто використовували саржеві полотна, у яких рельєфний світло-тіньовий
візерунок у вигляді здебільшого рядів скісних рисок підсилювався світлим
лляним поробком та тлі темнішої конопляної основи [214, c. 32—33]. Чинуваті
(саржеві) тканини ткали переважно з пряжі нижчої якості. Вони відзначались,
порівняно з полотном простого переплетення, міцністю і цінувалися завдяки
гарному фактурному рисунку (іл. А 3.2.1). Залежно від способу й ритму взаємного
прикривання ниток основи та піткання, він виступав на тканині у вигляді смужок,
паралельних з основою або пітканням [220, c. 59].
Конопляні, лляні та тканини зі змішаним складом ниток, полотняного чи
саржевого переплетення, поширені на Опіллі, були різних відтінків білого
кольору. Фарбовані доморобні тканини практично не вживали для пошиття одягу
у цьому етнографічному районі. Це дозволило дослідникам порівнювати
опільське вбрання із поліським [70, c. 12], яке також відзначається стриманими
поєднаннями кольорів та великою кількістю білого.
У південних околицях Львівщини, а також в Бережанському р-ні
Тернопільської обл. жіночі катанки, спідниці і запаски, чоловічі полотнянки та
штани шили із тканин у сині або червоні смуги [72, c. 20]. Часто тут компонували
ясні смуги, ткані конопляними нитками, з темними, витканими вовною. У селах,
які межують з Івано-Франківською областю, чергували гладкі білі смуги з
узористими червоними [8, КН 1115] (іл. А 3.2.2). Для Опілля притаманні були
відносно

прості

декоративні

рішення,

тоді

як

тканини

із

складними

різнобарвними витканими орнаментами зустрічаються лише на півночі Опілля, у
тих селах, які межували з Волинню. Ці полотна використовували для пошиття
жіночих сорочок, у яких виткані червоні смуги доповнені вишитими хрестиком
або занизуванням орнаментами з квітковими мотивами (іл. А 3.2.3). Крім того, на
південному заході, на межі із Підгір’ям, жінки носили фоти (поясний одяг,
близький до запаски) [259, № 100] (іл. А 3.2.4). Це були одиничні вовняні вироби
саржевого переплетення у стриманій червоній гамі з ритмічним чергуванням
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світлих смуг на темнішому фоні. Вверху викінчували фоту зав’язані попарно
тороки.
Отже, тканини полотняного, саржевого чи комбінованого переплетення в
комплексі

народного

вбрання

Опілля

використовувалось

для

наступних

компонентів народного вбрання (Рис. 3.2.1):
1.

лляні, конопляні, зі змішаним складом сировини полотняного переплетення

— для натільного (жіночих та чоловічих сорочок); поясного одягу (жіночих
спідниць і запасок, чоловічих штанів), верхнього одягу (жіночих та чоловічих
полотнянок);
2.

лляні, конопляні, зі змішаним складом сировини саржевого переплетення —

для поясного (чоловічих штанів), нагрудного (жіночих горсиків) та верхнього
одягу (чоловічих та жіночих полотнянок);
3.

тканини зі змішаним складом ниток (льон чи коноплі і фарбована вовна)

саржового і комбінованого полотняного із саржовим переплетенням — для
поясного (жіночих спідниць і запасок) і верхнього одягу (жіночих катанок,
чоловічих кафтанів).
Близьким за звучанням до смугастих тканин у комплексі народного
вбрання було лляне чи конопляне полотно, оздоблене за допомогою вибійки. З
нього шили «димки» — жіночі спідниці, на сьогодні яскраво представлені у
музеях [264, № 13724 НМТ 630; № 13774 НМТ 624; 266, № 6842/2 ТК 2740] (іл. А
3.2.5) та чоловічі штани [63, c. 58—59], які, проте, практично не збереглись.
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Полотно

Лляне

Конопляне

Зі змішаним складом
ниток

Полотняне переплетення

Саржеве переплетення

Смугасті тканини
саржевого і комбінованого
переплетення

Натільний одяг

Поясний одяг

Нагрудний і верхній одяг

Рис. 3.2.1. Використання тканин полотняного, саржевого і комбінованого
переплетення для пошиття компонентів народного вбрання Опілля
Декорування вбрання перебувало у прямій залежності від фізичних
особливостей, структури, фактури тканини. Призбирування тонкого полотна
давало легкий, повітряний об’єм, грубого — стійку форму, яка сприймалась
майже монолітно, оздоблена смугами створювала мінливий ефект переходу однієї
складки в іншу, а у вибійчаних тканин орнамент загущувався у верхній частині
виробу, де призбирування ховалось під пояс чи обшивку, і розріджувався у
нижній частині виробу.
Із

середини

ХІХ

ст.

у

комплексі

народного

вбрання

Опілля

використовували широкий асортимент промислових тканин. З-посеред них
виділяємо бавовняні (міткаль, батист, перкаль, бязь, мадаполам, памут), шовкові
(муслін, сатин, маркізет, жоржет, крепдешин, оксамит, шифон), вовняні
(габардин, марселін, шалян).
Найшвидше фабричні тканини замінили домоткані у нагрудному та
поясному одязі. Святкові сорочки ХІХ ст. шили із тонких промислових
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бавовняних чи шовкових тканин, проте домоткане полотно залишалось
актуальним для цього компоненту жіночого і чоловічого вбрання до середини ХХ
ст. За виключенням оксамиту, у пошитті поясного та нагрудного одягу
переважали вовняні промислові тканини.
Крім метрових матеріалів (тканин, мережива, стрічок), на Опіллі повсюдно
носили штучні фабричні вироби — хустки. Їх асортимент вражав. Вони могли
бути виготовлені із тонкої або грубої вовни, однотонними або барвистими,
квітчастими чи у клітинку, із витканим в тон фону візерунком і з квітковою
каймою. Залежно від розміру та товщини, хустки могли носити як головний убір,
або як верхній одяг міжсезоння.
Наступну групу матеріалів, які використовували для пошиття компонентів
народного вбрання становить сукно. На Опіллі поширеним було сукно білого,
сірого і чорного кольору [63, c. 44]. Для кожного виду сукняної тканини
підбирали вовну належної якості, яку добре розчісували і пряли. Щоб сукно було
м’яке при тканні, нитки піткання легко і рівномірно прибивали бердом. Пізніше
його парили гарячою водою і прали праником для ущільнення й отримання ворсу
на його поверхні [175, c. 369]. Цей процес також надавав матеріалу більшої
гнучкості і м’якості. Колір виробленого сукна був натуральним або штучним. З
цілковито білої вовни виготовляли біле сукно для жіночих свит-сіраків, коротких
спенцерів або чоловічих опанч. Із суміші білої та чорної ткали сіре сукно, верхній
одяг з якого носили, окрім Опілля, на Волині, тоді як в інших місцевостях воно
зазвичай використовували лише для найдешевшого верхнього одягу. На Опіллі і
сусідньому Підгір’ї з сірого сукна часто шили опанчі [91, c. 72]. У вжитку було і
зовсім чорне сукно найчастіше з пофарбованої змішаної вовни [43, c. 495].
Вовну для піткання могли комбінувати з конопляними або лляними
нитками для основи. Таке сукно називали «попортяне», «пораяне», «портянка»
[63, c. 44] або «дреліх» [72, c. 13]. Воно не було настільки міцно збите, не мало
краси і міцності справжнього сукна, білі нитки часто пробивались крізь чорні
вовняні [72, c. 13]. Таке сукно було нижчої якості. Із нього шили переважно
жіночі та чоловічі сіраки [264, № 30473 НМТ 1140] (іл. А 3.2.6).
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Тенденція заміни доморобного сукна покупним була поступовою: від
повного неприйняття мешканцями Опілля фабричного сукна, гіршого за якості від
доморобного до практично повної заміни ним домотканого на початку ХХ ст. На
Львівщині для пошиття і декору опанч використовували тонке фабричне сукно,
яке доповнювали червоними шнурами [149, c. 110], у Рогатині темно-синє сукно
замовляли у Празі [205, c. 14].
Крім сукна, вовну використовували як матеріал для одиничних виробів
(плетених шнурів, тканих і плетених поясів, валяних та в’язаних чоловічих
капелюхів і шапок («каптурок», «гамерок») [63, c. 48]).
Окрему групу матеріалів для виготовлення вбрання становила шкіра: овеча
– для верхнього одягу, теляча – для взуття. Обробка шкіри була тривалим
процесом, та мала на меті забезпечити їм міцність, еластичність, найкращий
естетичний вигляд. Хутро (вовну) тільки чистили і розчісували, стриження і
підфарбовування зовсім не практикувалось, а при упередженості сільського
споживача до всього ненатурального, скоріше трактувалась би як підробка чи
навіть псування матеріалу [65, c. 36]. Основні процеси обробки шкіри у загальних
рисах були аналогічними по всій Україні і складалися з вимочування у воді,
чищення, квашення і розм’якшування [65, c. 37]. Відомими центрами обробки
шкіри на Опіллі були с. Унів Перемишлянського р-ну Львівської обл. [7, арк. 6],
куди мешканці навколишніх сіл зносили шкіру на обробку, та с. Юнашків
Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл. [7, арк. 35].
Для взуття використовували коров’ячу або телячу шкіру. Виправляти її
могли самостійно або ж відносили до майстрів на виправку. Для підошов
використовували шкіру, що біля хребта – вона була грубшою, штивнішою, тоді як
для основи брали тоншу, м’якшу. Зі свинячої шкіри взуття не шили, бо така шкіра
пропускала вологу [7, арк. 31]. Крім взуття, шкіра використовувалась для
виготовлення ременів та оздоби кожухів.
В окрему групу виділяємо матеріали, якими декор наносився: нитки
(спрядені вручну лляні та вовняні, промислові бавовняні, вовняні та шовкові);
бісер, лелітки, кручені та плетені шнури, доморобне та промислове мереживо,
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шовкові та оксамитові стрічки, позумент, тасьма, тороки промислового
виробництва, фабричне сукно, шкіра, хутро. Промислові нитки, бісер, лелітки,
шнури, мережива, шовкові та оксамитові стрічки, позумент, тасьма, тороки мали
на території Опілля найчастіше західноєвропейське походження [149, c. 32].
Для вишивки до кінця ХІХ ст. використовували небілені та білені нитки
власного виробництва [63, c. 50], поряд із фабричними бавовняними, шовковими
та вовняними нитками, які вже на початку ХХ ст. практично повністю витіснили
перші з ужитку.
Ручноспрядені лляні нитки використовували для оздоблення полотняних
компонентів вбрання (сорочок, спідниць, штанів, полотнянок). Вони мали
зближений із основою колорит, спільну структуру, а тому вносили нюансне
звучання у загальну композицію виробу. Укладаючи їх у певному порядку
стібками на поверхні відповідно до обраного шва, ними підкреслювали
конструктивні лінії крою, закріплювали деталі виробу (наприклад, пояси), чи
створювали самостійні композиції на уставках, пазухах, манжетах, комірах чи
стійках сорочок. У такому випадку, вони додавали виробу певної рельєфності,
урізноманітнюючи монофактурну поверхню.
Такі нитки часто використовували для мережок або змережування, які
передбачали трансформаційні зміни суцільного полотна або поєднання двох
деталей. Таким чином отримували легкі ажурні смуги, які додавали святкового
звучання виробу, відділяючи одну орнаментальну площину композиції від іншої.
З кінця ХІХ ст. у декорі опільського народного вбрання поряд із
ручноспряденими застосовували білі нитки промислового походження. Вони були
бавовняними із рівною структурою. Замінивши у народній вишивці доморобну
пряжу, ці нитки дещо контрастували із лляною чи конопляною поверхнею,
надаючи їм додаткового блиску. Крім того з них плели гачком мережива, а також
їх дов’язували до краю запаски, щоб на їх основі створити візерунок у техніці
макраме.
Окрім білих, для вишивки використовували бавовняні, шовкові та вовняні
кольорові

нитки.

Улюбленими

на

Опіллі

були

поєднання

червоного,
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помаранчевого, жовтого, зеленого та чорного кольорів, рідше до цієї палітри
додавали синій чи фіолетовий. У Бережанському р-ні Івано-Франківської обл. та у
Перемишлянському р-ні Львівської обл. перевагу надавали червоно-чорній
вишивці із вкрапленнями синього та жовтого (іл. А 3.2.7), у Рогатинському р-ні
Львівської обл. домінуючими були поєднання помаранчевої, червоної, зеленої та
чорної барв (іл. А 3.2.8), у Городоцькому р-ні Львівської обл. традиційною була
біло-червона вишивка (іл. А 3.2.9). У 20-30 рр. ХХ ст. оксамитові, вовняні горсики
та оксамитові, вовняні і полотняні запаски вишивали бавовняними, шовковими та
вовняними нитками надзвичайно широкої кольорової палітри. Найяскравішими
були композиції, виконані бавовняними нитками, за допомогою тонкої вовни
«волічки»

вишивка

набувала

приглушено-матового

глибокого

колірного

звучання, тоді як шовк додавав рослинними композиціям характерного полиску та
стримано-пастельного або яскраво-насиченого колориту (іл. А 3.2.10).
Співвідношення

між

кольоровими

нитками

і

основою,

на

якій

виконувалась вишивка, будувались на кольоровому і фактурному контрасті.
Бавовняними нитками вишивали на полотняній основі та оксамиті; вовняними —
рідше на тонкій промисловій тканині горсиків і жупанів, віддаючи перевагу цьому
матеріалу у формуванні декоративних композицій чоловічого та жіночого
верхнього сукняного одягу; кольоровим шовком оздоблювали кожухи, а пізніше
— оксамитові запаски, горсики і жупани.
Крім ниток для вишивання, декоративне значення мали також котушкові
нитки для машинного шиття. Окрім утилітарної функції скріплення деталей між
собою, використання для закріплення стрічок, мережива, тасьм, позументу на
виробі, ними виконували декоративні зигзагоподібні та хвилясті лінії. Цей
прийом оздоблення найчастіше зустрічається у жіночих спідницях та кафтанам,
пошитих із тонкої вовняної промислової тканини, та у чоловічих курманах. У
жіночому комплексі вбрання вистрочені хвилясті чи зигзагоподібні лінії
розміщували між нашитими стрічками (частіше оксамитовими). Вони допомагали
об’єднанню різнофактурних елементів композиції у єдине ціле, створюючи
своєрідний перехід між ними. На сукняному одязі вистрочені смуги були дещо
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заглиблені у поверхню, що допомагало кращому їх сприйманню, оскільки
зазвичай колір котушкових ниток відповідав кольору основи.
До матеріалів, які відігравали незначну роль у декорі опільської ноші або
використовувались рідко належали свинець або мідь та дерево (для ґудзиків,
застібок тощо), золото та срібло, коштовні та напівкоштовні камені (у з’ємних
прикрасах).
Окрему групу становлять природні матеріали рослинного походження, які
використовували для виготовлення чоловічих та жіночих головних уборів. Дівочі
вінки плели з барвистих маків, які традиційно висівали біля хати [323, c. 53],
чорнобривців, мальв (рожі), «васильків»–волошок [41, c. 122], маруни (ромашки)
[212, c. 27—28], чебреця, відкасника, барвінку, безсмертника, а восени — із
жоржин різних кольорів [47, c. 26]. Поряд із живими, використовували штучні
квіти, які виготовляли самостійно із вощеного паперу, тканини, дроту та ниток
або купували [323, c. 23]. Для плетіння чоловічих капелюхів використовували
солому. Перед використанням її інколи відбілювали на росі і сонці, або у хімічних
розчинах [279, c. 137].
У комплексі народного одягу ці матеріали отримували різне декоративне
звучання. Пишні вінки із живих квітів відзначались значним об’ємом та
акцентували увагу на привабливості власниці. В опільських брилях основною
була не естетична, а утилітарна функція захисту голови від перегрівання, і обрана
для їх виготовлення солома відмінно справлялась із завданням, додаючи
чоловічому вбранню м’якого золотистого сяйва, а разом із барвистим поясом
виконуючи роль кольорового акценту.
Отже, у формуванні та оздобленні народного вбрання Опілля брали участь
різні

за

походженням

і

способом

виготовленням

матеріали.

Поряд

із

доморобними, для пошиття та декору здавна використовували матеріали
промислового

походження.

Поступова

заміна

доморобних

матеріалів

промисловими була тісно пов’язана із трансформацією існуючих та розвитком
нових форм в одязі, процесами заміни одних одягових виробів іншими, змінами
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принципів оздоблення, появою нових орнаментальних мотивів та відмовою від
тих, що були у вжитку раніше.
3.3. Техніки виконання
У контексті вивчення декору народного вбрання Опілля важливими є техніки
його нанесення на компоненти одягу, тому що саме техніки зумовлюють
художню структуру того чи іншого декору, перебуваючи у тісному взаємозв’язку
з матеріалом, на якому вони виконувались. Для полотна характерні одні техніки
(ткацтво, вишивка), для сукна чи шкіри — інші (аплікація шкірою, сукном,
хутром).
Рукотворність народного вбрання зумовила перевагу технік декору, які не
потребували складного обладнання. Конструктивний декор створювали за
допомогою прийомів крою та шиття, в основі яких лежала давня традиція
моделювання, принципи якого були незмінними протягом багатьох століть. Для
поверхневого декору характерними були техніки узорного ткання, плетіння та
в’язання, нанесення малюнку за допомогою вибійки, вишивка, у тому числі
мережки і змережування, вишивка бісером, аплікація, машинна строчка.
Пошиття народного одягу відзначалось повагою та ощадним ставленням до
матеріалу. Тому при розкроюванні полотна, сукна чи шкіри майстри старались
максимально використати наявний матеріал. Це зумовило перевагу простих
геометричних форм у деталях виробів, які моделювались за допомогою різних
варіантів призбирування (морщення, рясування, укладання у складки), вшивання
додаткових деталей, які підвищували комфорт виробу (наприклад, ластки в
уставковій сорочці) і сприяли створенню естетично привабливого силуету виробу.
Найдавнішими вважають уставковий та тунікоподібний крій жіночих та
чоловічих сорочок, незшиті форми поясного одягу, прямоспинний крій верхнього.
Окрім поясного, усі ці форми використовувались у моделюванні опільського
народного вбрання. Поряд з ними використовувались, органічно співіснували та
гармонійно поєднувались компоненти вбрання, які наслідували одяг козацької
старшини чи відповідали пануючим міським тенденціям. Так, жіночі та чоловічі
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кафтани кроїлись із підрізною спинкою, нижня частина якої густо рясувалась, а
жіночі горсики шили не прямоспинними, а з чотирма виточками для кращого
прилягання.
Конструктивний декор більшою чи меншою мірою властивий усім
компонентам народного вбрання. Часто в одному виробі застосовували прийоми
морщення чи укладання у складки, підкреслювали декоративними швами,
тасьмами чи позументом конструктивні лінії, використовували декоративні
деталі, як наприклад у сорочках, сіраках, опанчах, кожухах. Конструктивне
вирішення гармонійно поєднувалось у таких виробах з одним чи кількома видами
поверхневого декору. Останній, у свою чергу, міг використовуватись у багатьох
компонентах народного вбрання (тканий, вишитий, аплікативний) чи в окремих
його одиницях (вибитий – у жіночих спідницях, плетений – у жіночих очіпках,
чоловічих брилях).
За принципом оформлення тканини, техніки нанесення декору, можна
поділити на дві основні групи. До першої належать ті, процес оздоби яких
проходив одночасно з процесом створення виробу. Це — ткацтво, сітчасте
плетіння, бісеро-, вінко- та соломо плетіння, в’язання. Це техніки, за допомогою
яких виготовляли як полотна, з яких потім шили компоненти народного вбрання,
так і одиничні вироби, готові до використання без додаткових змін за допомогою
крою і шиття. До перших належать різні техніки ткацтва, тоді як до других –
техніки сітчастого плетіння, бісеро-, вінко- та соломоплетіння. За допомогою
в’язання можна було створювати як засоби оздоби, із наступним їх нашиванням
на готові вироби (наприклад, мереживо для комірців, запасок тощо) так і готові
вироби, такі як жіночі очіпки чи чоловічі шапки.
До другої групи належать ті техніки, за допомогою яких декоративне
оформлення тканини чи виробу відбувалось уже на готовому матеріалі, тобто,
після його виготовлення. Цю групу складають тканини з орнаментами,
створеними техніками вибійки, вишивки та аплікації [220, c. 36]. Вибійка
наносилась на готове полотно із наступним пошиттям виробу з неї, тоді як
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техніки вишивки та аплікації користувались для оздоблення окремих деталей
виробу, або вже готових компонентів.
Таким чином, за принципом нанесення декору виділяємо структурні техніки
(ті, які створювали оздобу тканини чи виробу у процесі його формування) та
поверхневі (якими прикрашали вже готові матеріали (полотно, сукно, шкіру) чи
вироби) (Іл. А 3.3.1).
Для створення народного вбрання надзвичайно важливе значення мало
ткацтво. Тканини для пошиття натільного, поясного та верхнього одягу могли
бути полотняного або саржевого переплетення. Технічний орнамент першого
прийому ткання слугував не лише основою для подальшої оздоби вишивкою, а й
дозволяв виявити особливості лляної чи конопляної пряжі, надаючи готовому
виробу холодного полиску льону чи теплої матовості конопель. Окремо слід
виділити візерунчасті техніки ткання, такі, у процесі яких відбувається нанесення
певного декору на тканину. Для пошиття чоловічого та жіночого поясного та
нагрудного одягу, окрім саржевих тканин, використовували ткане у синю та
червону смужки полотно [63, c. 52; 323, c. 41].
На зламі ХІХ — ХХ ст. відомими ткацькими центрами Опілля були:
Перемишляни, Глиняни, Золочів [145, c. 166], Бережани, Городок, Бурштин [174,
c. 118], проте помилково було б обмежувати розвиток ткацького промислу лише
цими осередками. Очевидно, що в зазначених центрах тканини робили на продаж,
тоді як виробництво для власних потреб існувало у кожному селі Опілля [323, c.
53]. Процес створення полотна можна поділити на два етапи: перший відбувався
безпосередньо у кожному господарстві і полягав у висаджуванні, збиранні,
обробці льону чи конопель та прядінні нитки, на другому ж пряжу на основу і на
уток віддавали ткачу, яких у кожному опільському селі було декілька [63, c. 29].
Орнамент, одержаний способом ткання, органічно узгоджувався з тканиною і
творив з нею єдине ціле [220, c. 39]. Полотно простого полотняного переплетення
широко використовувалось у господарстві та у пошитті одягу. Із ткацьких
декоративних технік на Опіллі найбільш поширеною був ручний перебір і його
варіанти [220, c. 39].
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Характерною рисою, спільною для всіх видів перебірних технік, яка з
першого

погляду

дозволяє

відрізнити

перебірні

тканини

від

тканин,

орнаментованих іншими ткацькими техніками, є рельєф — виступаючий над
рівнем поля тканини орнамент; це пояснюється тим, що перебірні тканини тчуть
двома нитками піткання. Нитки грунтового піткання, формують поле тканини.
Вони переплітаються з основою полотняним або репсовим переплетенням за
допомогою двох ремізок і такої ж кількості підніжок. Другі нитки – узорного
піткання, формують візерунок і при цьому переплітають не кожну нитку основи, а
цілі групи ниток [220, c. 40].
Перебірна техніка переплетення побудована на комбінуванні, при якому
піднімання ниток основи з допомогою ремізок поєднується з додатковим
підніманням ниток вручну або із застосуванням простих пристроїв для цього. Фон
тканин переважно ткали полотняним, рідше, саржевим переплетенням, а для
утворення основного візерунка піднімають («вибирають», «перебирають») нитки
основи вручну або за допомогою рейок, дощечок тощо. Ці тканини із перебірним
переплетенням, відрізняються з-поміж інших рельєфно виступаючим над фоном
узором по усій ширині тканини. Виразність візерунка досягається використанням
товстіших ниток для узору, аніж для фону. Часто у таких тканинах комбінували
різні види сировини: для фону найчастіше використовували лляну, конопляну або
бавовняну, а для узору — вовняну [172, c. 39].
У вбранні Опілля використовували узорні тканини (іл. А 3.2.2), переткані у
сині [63, c. 51] та червоні смуги [8, КН 1115]. У середині ХІХ ст. із них шили
чоловічі штани та безрукавки, жіночі спідниці і катанки. Червоні та сині смуги на
білому тлі створювали рівномірний ритм, приховуючи, нівелюючи лінії крою.
Така тканина мала активне декоративне звучання у комплексі вбрання, подібно до
барвистих тканин, з яких шили яворівські спідниці «шорци», чи волинські
спідниці «андараки». Опільські смугасті тканини завдяки двоколірності мали
легшу структуру, а їхній ритм був більш монотонним завдяки поєднанню у
комплексі вбрання кількох компонентів, виготовлених із таких тканин.
Поступово, узорні доморобні тканини поступились у комплексі опільського
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народного вбрання фабричним матеріалам і до початку ХХ ст. вони практично
повністю вийшли з ужитку.
Саржеве переплетення узорного ткання залежно від способу й ритму
взаємного прикривання ниток основи та піткання. На Опіллі були поширені
орнаментальні мотиви, характерні також для Західного Поділля і Волині — «в
сосонку», «зубці», «у вічка», а також «цвисти» — полотна у скісні вузенькі
рубчики, характерні для Яворівського р-ну Львівської обл. Скісні пружки у них
густо і рівномірно розміщені, рельєфніше виступали над основою, та творили
тугішу тканину, складнішу за своєю структурою, на відміну від полотна простого
переплетення [279, c. 22].
Саржеві полотна, так само як і смугасті тканини, використовувалися для
пошиття жіночого та чоловічого верхнього одягу, такого як куртки, полотнянки,
катанки, проте їх декоративне звучання значно різнилось. Перші надавали
комплексу вбрання легкості завдяки нюансним змінам фактури, а у виробі
підкреслювали лінії крою, тоді як другі акцентували увагу на ритмові нівелюючи
конструктивні особливості.
Різноманітні прийоми плетіння на Опіллі використовували як для створення
окремих виробів (очіпків, капелюхів, поясів тощо) так і для виготовлення
елементів декору (плетених шнурів, мережива). На відміну від тканини,
полотнище якої формується у результаті переплетення двох систем ниток —
основи і піткання, всі види плетінок створюють за допомогою однієї системи
ниток, так званих попліток, які взаємно переплітають між собою відповідно до
обраного принципу. З плетільних технік найбільш поширеною на території
Опілля була техніка косичастого плетіння. Процес плетіння полягав у тому, що
крайні поплітки виконували функції піткання й по черзі переплітали інші
поплітки в напрямі до середини. Фактурний рисунок у вигляді косої клітинки
підсилювало впровадження різнокольорових попліток. Прикладом плетінок,
виготовлених цією технікою, можуть бути плетені з кольорової вовни косички,
якими обшивали сіраки, опанчі, оздоблювали кожухи [220, c. 36]. Так, для
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оздоблення сіраків використовували плетінки контрастних кольорів: для чорних
— білі, для білих — чорні, але найчастіше сплітали червону нитку з блакитною,
зеленою або білою, червону, блакитну і білу, червону блакитну, зелену [63, c. 45].
Такі плетінки створювали декоративні кольорові лінії, з яких формувались
орнаментальні мотиви, що урізноманітнювали монотонну поверхню сукна.
На Опіллі застосовували техніку сітчастого плетіння для виробництва
жіночих і чоловічих поясів у районах Куликова, Жовкви, Збаража (іл. А 3.3.2),
жіночих очіпків, найвідомішим центром виготовлення яких були Бережани (іл. А
3.3.3). Проте, у ХІХ і на початку ХХ ст. ареал поширення цієї техніки різко
зменшується, виступає вже тільки невеликими острівцями [220, c. 36]. Найдовше
вона збереглась у східних районах Опілля (зокрема, у Бережанському р-ні
Тернопільської області).
Процес сітчастого плетіння полягав у почерговому обплітанні ниток
верхнього шару нитками нижнього. Залежно від способу перевивання верхніх
ниток із нижніми та кількості повторених витків формується з цих ниток
щільніше

полотно

(плетінка),

або

ажурна

сіточка

з

ромбовидними,

восьмикутними або круглими різної величини віконцями. Чергуючи у процесі
праці щільні й ажурні частини, плетільниці досягали цікавих орнаментів [220, c.
37—38].
За допомогою сітчастого плетіння створювали вироби різного декоративного
звучання. Так, жіночі очіпки мали прозору структуру із вплетеною в неї
простішими чи складнішими орнаментальними мотивами (іл. А 3.3.4; іл. А 3.3.5),
що відрізнялась від щільної фактури чоловічих та жіночих поясів, яскравий колір
(часто у червоній гамі) яких інколи урізноманітнювали жовті, зелені чи сині
смуги. У очіпках контраст будувався на співставленні прозорої сітки із щільним
візерунком, тоді як у поясах домінантними були фактура в поєднанні зі
насиченим кольором.
Як і сітчасте плетіння, за допомогою вінко- та соломоплетіння виготовляли
виключно головні убори. Це дівочі вінки та чоловічі солом’яні брилі. Вони значно
різнились за функцією та художнім значенням. Вінки виступали як оздоба,
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яскравого композиційного акценту, який довершував комплекс дівочої ноші (іл. А
3.3.6). В солом’яних капелюхах навпаки домінантним було призначення (захист
голови), а їх декоративне звучання у комплексі вбрання було пов’язане
передовсім із фактурою плетінок, їх ритмічного чергування.
Для вінка дівчата підбирали квітку до квітки, перевивали одну з одною,
прикріпляли поміж ними листки пахучої трави. У звитому вінку квіти
компонували у певному порядку: великі за розміром і яскраві за кольором —
червоні, рожеві, жовті (маки, мальви, жоржини) розміщували на певній віддалі
одну від одної, а між ними вплітали дрібніші (волошки, ромашки, барвінок).
Плели вінок і з однакових квітів. Зелене листя вплітали так, щоб воно було поміж
квітами і обрамлювало їх [47, c. 26]. Подібний принцип укладання квітів
використовували і тоді, коли ними прикрашали зачіску чи хустку.
Художньою

специфікою

соломоплетіння

є

орнаментальність

самої

конструкції. Переплетення соломи створювало основу і одночасно ритмічний
візерунок. Подвійне значення мала у плетенні фактура. Вона була і поверхнею
матеріалу і поверхнею виробу, естетичні характеристики якої змінювались згідно
з техніко-художніми особливостями, наприклад, ширини стрічок, висоти зубців
тощо [214, c. 121].
Солом’яні капелюхи плели різними способами: рівною широкою стрічкою,
«у зубчики» і «луску», «у косичку» тощо [148, c. 53]. На Опіллі були поширені усі
ці прийоми соломо плетіння. Як матеріал для них використовували «стрілки»,
тобто рівні стеблини не зовсім достиглої пшениці або жита. Їх спочатку сплітали
у «плеті» чи «плетінки» — вузькі смужки, з яких потім зшивали наголовник чи
йоломку та криси [41, c. 160]. Виготовлення «плетінок» нагадувало заплітання
коси в дівчат: в «стрілках» завжди крайня загорталась з одного боку нагору, а з
другого — до низу, та перепліталась в середині. Це плетіння «широкою стрічкою»
— просте і разом з тим неміцне, тому на Опіллі надавали перевагу плетінню «у
зубці», яке формувало стрічку із двома перегинами, а отже і міцніші [62, c. 46].
Йоломка солом’яних капелюхів могли бути вищою або нижчою, розширюватись,
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звужуватись чи бути по всій висоті однаковою, — все залежало від уподобань та
місцевих традицій (іл. А 3.3.7).
В’язання можна вважати певною перехідною технікою між тими, за
допомогою яких створюється полотно чи цілий виріб і тими, які прикрашали вже
готові тканини, тому що ця техніка з однаковим успіхом застосовувалась і в
першому і в другому випадку. За допомогою спиць виготовляли вовняні чоловічі
шапки-«гамерки» у горизонтальні сині, червоні, жовті смуги [26, c. 36]. Їх
поверхня утворювалась завдяки лицьовим петлям, які надавали виробу рівної
структури та гладкості (іл. А 3.3.8). Вони були поширені у чоловічому одязі селян
і міщан Золочівського, Жовківського р-нів та навколо Львова [117, c. 1415], та
походили, ймовірно з країн Західної Європи [63, c. 48].
Розквіт техніки в’язання у декоруванні народного вбрання Опілля припадає
на першу половину ХХ ст., коли в’язаними мереживами викінчували горловину
чи комірець, нижню частину рукавів, поділ, інколи — пазуху [117, c. 1418], низ
запаски або ж з’єднували деталі виробу між собою (наприклад, у жіночих
жупанах першої половини ХХ ст.).
Численні варіанти виконання в’язаних виробів дозволяли отримати узорні
полотнища різної структури, фактури і щільності. Залежно від застосування
грубої чи тонкої ручнопряденої або фабричної пряжі можна було досягти того чи
іншого художнього ефекту [117, c. 1418]. Складні композиції, якими потім
прикрашали низ святкових запасок, плели на основі «прямої клітки» — елементу
ажурного в’язання [223, c. 27]. Орнаментальні композиції у таких виробах
базувались на чергуванні заповнених і незаповнених клітинок, загущуючись та
розріджуючись залежно від художнього задуму, а закінчувались вони прямо або
зубцями.
Гачком обв'язували комірці у жіночих сорочках [259, № 943], або
викінчували горловину стовпчиком з накидом чи з двома накидами, виконаними у
кілька рядів [259, № 15, 31, 74, 160]. Зазвичай на Опіллі для обв'язування комірців
використовували лише білий колір ниток, тоді як вишитий візерунок на комірці
зазвичай був кольоровим (іл. А. 3.3.9). Поєднували сині, фіолетові, але найчастіше
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червоні, помаранчеві та жовті кольори. У с. Глиняни для викінчення сорочок
застосовували ці кольори не зважаючи навіть на те, якою була кольорова гама
вишивок у її оздобі [7, арк. 13].
Крім гачкованих викінчень, на Опіллі поширений був декор комірців за
допомогою ажурних петель, виконаних голкою (іл. А 3.3.10). Це дозволяло
створити тонше мереживо, ближче до промислових зразків, яке надавало
ансамблю жіночого народного вбрання витонченості та ошатності. Оздоблений
в'язаним гачком чи голкою, прикрашений вишивкою комірець, контрасно
виділявся на монотонному темному тлі жіночої безрукавки («камізельки»,
«бойчака», «станика» тощо), а розміщене під ним у декілька рядів коралове
намисто підкреслювало достаток власниці.
«Стовпчики з накидом» використовували і для змережування деталей
жупанів [259, № 44] . Крім того, останні могли бути обв'язані навколо
«мушельками» чи «зубчиками». Це ті ж стовпчики з накидом, зібрані в окремі
пучки, які формували хвилясту або ламану лінію [223, c. 19].
Аналіз поверхневих технік нанесення орнаменту на готове полотно
розпочинаємо із вибійки, за допомогою якої оздоблювали метражні домоткані
полотна. За своїм художнім звучанням у комплексі народного вбрання Опілля
вибійка суголосна з узорним ткацтвом, тому не дивно, що вибійчані полотна
використовували для пошиття однакових компонентів ноші: жіночих катанок,
спідниць і запасок, чоловічих курток та штанів.
До другої половини ХІХ ст. майстри використовували рослинні і мінеральні
барвники, а пізніше — штучні анілінові. Зазначають, що найпоширенішими на
Україні у вибійках були сині та чорні кольори [95, c. 65], перші з яких побутували
на території Опілля поряд із червоно-коричневими [63, c. 58].
Основним знаряддям виробництва була вибійчана дошка, яку виготовляли із
твердих, щільних в’язких порід дерев: з груші, клену, буку, горіху, липи. Дошка
повинна була бути стійкою до тертя, тиску та вологи, щоб мотив довго тримав
форму і не викришувався по краях [76, c. 63]. Це давало можливість отримати
чіткий малюнок орнаменту. На Опіллі поширені були двобічні дошки, ширина
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яких залежала від товщини стовбура, а довжина була трохи більшою від ширини
полотна [76, c. 64].
Плоский рельєф різьби був пристосований для відбитку на тканині, а його
різьблення відзначалось віртуозністю, лаконічністю, було логічно пов’язане з
матеріалом. Різьбяр, виконуючи орнамент на дошці, передбачав результат його
перенесення на тканину [95, c. 65]. Таким чином, для створення вдалого
візерунку, йому треба було врахувати особливості нанесення різьбленого
орнаменту на дошку, а також передбачити як він буде виглядати на полотні —
структурно цілком відмінному матеріалі від дерева.
Поряд із дерев’яними, застосовували вибійчані дошки з металевими
деталями, які виготовляли з мідних або латунних пластин, поставлених на ребро і
зігнутих відповідно до малюнка, та вбитих у деревину, які називали «штифтами»
[76, c. 64].
Існувало

декілька

технік

вибійки:

олійна,

заварна

та

резервна.

Найпоширенішою на Опіллі була олійна вибійка, бо процес нанесення узору
олійною фарбою на тканину не потребував спеціально обладнаних майстерень
[76, c. 64]. За вибраним зразком вирізьблені дошки вкривались олійною фарбою за
допомогою щітки та прикладались до розстеленого полотна. Постукавши трохи
по ній, форму знімали і зафарбовували наступний відрізок тканини. Олійна фарба
висихала швидко і була настільки міцною, що тканину можна було прати і золити,
а колір не линяв [63, c. 58]. Якщо малюнок був нанесений на білому натуральному
фоні тканини, така вибійка називалась «білоземельною» (іл. А 3.3.11). Для
бойківських та лемківських вибійок характерним було збереження в орнаментах
кольору полотна, тоді як фон був усуціль вкритий фарбою [220, c. 119]. Оскільки
вибійчаний промисел був «мандрівним» [95, c. 65], на Опіллі зустрічались димки,
пошиті із синіх вибійок, вкритих білими орнаментальними мотивами [266, № 3343
ТК 3888] (іл. А 3.3.12), хоча найбільш поширеними були саме «білоземельні»
вибійки.
При резервній вибійці (місцева назва «на дубельтівку») [150, c. 64] на
тканину наносили не фарбу, а резерв — суміш речовин, яка, закріплюючись на
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волокні, не допускала у неї фарби. Після резервування тканину занурювали у
розчин

фарби,

після

чого

полотно

фарбувалось,

промивалось

у

воді,

підсушувалось і вимочувалось у розчині, який руйнував резервуючи речовину [76,
c. 70]. Такі вибійки були поширені у Рогатинському та Галицькому р-нах ІваноФранківської обл. [72, c. 21].
Різні способи давали можливість досягати відмінних співставлень фону та
орнаменту, переваги світлих чи темних плям, для кожного з яких була своя
стилістика подачі мотивів візерунків.
Багатою та різноманітною була опільська вишивка. Вона розвивалась і
змінювалась відповідно до пануючих в українському народному мистецтві
тенденцій. У першій половині ХІХ ст. вона була переважно монохромною,
виконувалась білими нитками і відзначалась великим різноманіттям швів та
поєднаннями їх між собою. З кінця ХІХ найбільш вживаними стають хрестик,
низинка, лиштва вільного накреслення, за допомогою яких створювали яскраві
поліхромні композиції на жіночих та чоловічих сорочках, запасках і горсиках,
чоловічому та жіночому сукняному та хутряному одязі.
У

Городоцькому

р-ні

Львівської

області

використовували

т. зв.

«городоцький» шов; у Золочівському та Перемишлянському р-нах Львівської обл.
— оригінальний варіант горизонтального «верхоплута» - шов «на очка»; у
Рогатинсьому р-ні Івано-Франківської обл., у вишивці жіночих сорочок найдовше
затримались прийоми виколювання та вирізування; у сорочках Пустомитівського
та Жовківського р-нів Львівської обл. до середини ХХ ст. при з’єднанні основних
деталей натільного одягу використовували змережування, яке часто поєднували із
плетеними голкою зубчиками.
Вишивальні шви можна поділити на прості, які передбачають застосування
лише одного принципу нанесення кольорової нитки на полотно, та складені —
поєднання декількох швів в орнаментальну композицію (наприклад, «верхоплут»,
мережки чи змережування). У окрему групу виділяємо ті, які передбачали стале
послідовне

поєднання

декількох

швів

у

одній

композиції

(наприклад,

«городоцький шов», який поєднує у собі різні види петельних швів із прийомами
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гладі; різноманітні види «верхоплуту», виконання якого передбачає послідовне
накладання стібків на виконану швом «вперед голка» основу).
До основних лічильних технік, поширених на Опіллі, зараховуємо:
«занизування»,

«набирування»

або

«поверхницю»,

«низинка»,

«лиштву»,

«вирізування», «хрестик», техніки вільної гладі, а також шви «на очка»,
«верхоплут», «городоцький шов». Допоміжними були «стебнівка», «соснівка»,
«ретязь», шви «вперед голка» і «назад голка», «ланцюжок», найрізноманітніші
прості і складні мережки. Деякі шви залежно від способу їх використання, із
допоміжних могли ставати основними. Шви, які використовувались для з’єднання
окремих деталей одягу («затяганка», «позад голка», «обметиця», змережування
тощо), могли визначати і його декоративний лад у тому випадку, коли інші
орнаментальні смуги у декорі відсутні, як наприклад, у полотнянках.
Притаманними Опіллю швами вважають шов «на очка» та «городоцький
шов». Перший з них був поширений на території Золочівського р-ну Львівської
обл. Спершу чорним контуром вишивали дрібні квадратики, якими формували
фон для узору, а тоді утворені вічка заповнювали білою або червоною ниткою,
укладаючи їх клинцями, кривульками, «звіздами», хрестиками та іншими
простими геометричними елементами. Інколи «очка» окреслювали білим
контуром, а заповнювали кольоровими нитками, отримуючи легкі візерунки [72,
c. 6] (іл. А 3.3.15).
Іноді, як наприклад у с. Ремезівці Золочівського р-ну «верхоплут» був
червоно-чорним, а його прості геометричні мотиви мали сітчасту структуру
завдяки тому, що спершу на поверхні полотна прокладались дрібні стібки основи,
які потім обплутувались поверху ниткою для завершення елементу [264, №
24974/433 НМТ 433; НМТ 434; НМТ 434]. У такий спосіб виконували прості та
довершені фризові композиції (іл. А 3.3.16).
Опільський «верхоплут» був близьким до покутського варіанту цього шва,
оскільки його основу становили горизонтальні стібки, а не вертикальні, як у
гуцульському «верхоплуті». Завдяки цьому орнамент візерунку розгортався не у
висоту, а у ширину, був тісніше прив’язаний до тканини, наче вплетеним у неї, а
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створений у такий спосіб візерунок за своїм накресленням був близьки до техніки
узорного ткання.
Складним для виконання був «городоцький шов». Попри поширену назву,
це радше вишивальний прийом, який передбачає поєднання різних швів,
виконаних у певній послідовності, кожен з яких самостійно формує мотиви узору,
збудованого за стрічковою системою. Так, один зі швів утворював «ланцюжок» з
розширеною петлею, який і був найпростішою основою візерунку. Його
вишивали на всю довжину спеціальною стрічкою — «драбинкою», щоб
відмежовувати різні орнаменти, виконані іншими швами. Один з них, створений
ланцюжковим

швом,

називався

«кривулькою»

[129,

c.

52],

інший

—

«перетяганкою», «прутиком», «мережкою», «купначками», «зубцями». Це були
різні повні та ажурні стібки, які доповнювали один одного. Дещо інший вигляд
мали розеткові мотиви — «місячики» та «половинкові місячики». Вони
вишивались дуже густо, завдяки чому утворювався помітний рельєф. Цей мотив
завжди виступав у поєднанні з ламаною лінією — «кривулею». Декоративним
викінченням є обметування у вигляді дрібних зубчиків, званих «кульками».
«змійкою», утворений мотивами «півмісяця», вишивали контурною гладдю [72, c.
10]. Таким чином, орнамент «городоцького шова» формувався завдяки поєднання
рельєфних мотивів, вишитих гладдю, із ажурними, в основі яких був «петельний»
шов (іл. А 3.3.17).
Протягом ХІХ ст. вишиті орнаменти Опілля залишались монохромно-білими
та були виконані лічильними прийомами, які підпорядковувались тому, щоб
створити узор на основі комбінацій, які давали переплетення ниток тканини,
причому узор разом із її структурою мав складати нерозривне ціле [160, c. 168]. У
кінці ХІХ ст. вишивка Опілля стає поліхромною. На зміну чисельним
традиційним швам («виколювання», «вирізування», «верхоплут», різноманітна
лиштва) приходить хрестик, який дозволяв відтворювати традиційні геометричні
орнаментальні схеми декору та, разом з тим, сприяв проникненню і вкоріненню
нових рослинних, рослинних геометризованих та орнітоморфних мотивів.
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Орнаментальні

схеми

вишитих

раніше

сорочок

перестали

копіювати

і

переосмислювати. У цей період майстрині надавали перевагу таблицям із
рисунками професійних художників [25, c. 237].
Мережки — шви, за допомогою яких створювали ажурні композиції,
змінюючи при цьому структуру полотна, виконувались тільки на тканинах
полотняного переплетення, оскільки для виконання мережки необхідно було
витягти певну кількість горизонтальних або вертикальних ниток, а ті, що
залишились зібрати голкою у групи і обметати нитками відповідно до
початкового задуму утворюючи певні орнаментальні мотиви: стовпчики, притики,
павучки, віконця тощо [25, c. 69—70]. Якщо вишивка працювала із поверхнею
полотна, вимальовуючи на ньому орнаментальні композиції різного накреслення,
то мережка ставала єдиним цілим із тканиною. Маніпулюючи нитками основного
переплетення, вона загущувала або розріджувала їх, додаючи йому кольору чи
утворюючи прозоре мереживо, що контрастувало із щільною основою. Для
мережок характерні строго геометричні мотиви орнаментів, зумовлені технічними
способами

їх

виконання

та

чітка

структура

стрічкових

композицій.

Найпоширенішими на Опіллі мережками були «одинарний прутик», «подвійний
прутик», «схрещений прутик», «гречка», «ляхівка», «багаторядова ляхівка з
настилом», «прутик з настилом», «прутик через чисницю з настилом», «шабак»,
«безчисна затяганка». Мережки в опільській вишивці використовували як
доповнення до «настилу», «виколювання» у декорі жіночих уставок.
Поширеними на Опіллі були прийоми змережування. Ці техніки ажурного
зшивання окремих деталей [129, c. 70] застосовували у жіночому нагрудному та
поясному

одязі,

нерідко

поєднуючи

їх

прийомами,

в’язаними

гачком.

Найпоширенішою була «подільська розшивка», якою місцеві майстрині володіли
віртуозно, обираючи для змережування контрастні до тканини нитки, щоб
підкреслити його декоративне значення (іл. А 3.3.18). У 20-30 рр. ХХ ст.
змережування і мережки загалом використовуються все рідше. Майстрині
молодшого покоління надавали перевагу простому зшиванню окремих деталей
виробів.
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Для компонентів народного вбрання Опілля важливим було підрубування,
обметування, рубцювання, які несли не тільки функціональне, а й важливе
художнє навантаження. Підрубування виконували швом «одинарний прутик через
чисницю», «роздільним прутиком через чисницю» тощо. Дуже часто коміри, дуди
і подоли сорочок, «гальок» оформляли «прутиком», «подвійним прутиком»,
зубцювали «стовпчиком», «подвійною штапівкою», ажурним рубцюванням. Крім
того, як уже зазначалось, для викінчення комірців і манжетів на Опіллі часто
застосовували техніку обв’язування. Вже у кінці ХІХ ст. окрім ручних технік,
поширеним було оздоблення виробів фабричним мереживом зазвичай 2-3 см
шириною білого кольору.
Вільні шви вишивання виконувались за заздалегідь наміченими контурами
узорів, тому для них можна було використовувати будь-яку тканину. Вони є дуже
близькими до лічильних, проте у першому випадку нитки полотна не рахувались,
а стібки клалися таким чином, щоб між ними не проглядалась тканина [52, c. 68].
На Опіллі у ХІХ ст. вільна лиштва зустрічалась у оздобі верхнього жіночого і
чоловічого одягу, поряд із аплікацією та нашиттям декоративних смуг (іл. А
3.3.19). Із початку ХХ ст. цей спосіб оздоби стали застосовувати для виконання
оздоблення нагрудного та поясного жіночого одягу, найчастіше безрукавок
(«горсиків», «жупанів») та запасок, пошитих із темних відтінків (чорного,
вишневого, темно-синього, темно-зеленого) оксамиту, промислових вовняних,
рідше бавовняних, тканин (іл. А 3.3.20).
Тканини, які мали щільну структуру, було простіше оздоблювати вільними
швами, хоча зустрічаються поодинокі зразки, у декорі яких застосовано хрестик,
вишитий по канві [259, № 28, 120, 519, 909]. Орнаментальні композиції наносили
крейдою або милом по темній поверхні, олівцем — по світлій. Дівчата, які добре
малювали, допомагали у нанесенні схеми орнаменту тим, які малювали гірше [7,
арк. 4).
У горсетах і жупанах (камізельках) береги часто обшивали рахованими
швами, такими як «кривулька», «обметиця», «стебнівка», «зубчики» різної
ширини, які поєднували із великими квітковими композиціями, виконаними
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гладдю (іл. А 3.3.21). Доповнювали їх, окрім зазначених, графічні штрихи
«стеблового» шва. У горсетах із дрібними квітковими мотивами гладь і
«стебловий шов» використовуються майже в однаковій кількості, завдяки чому
орнамент був легким і повітряним, а домінуюче значення у ньому відігравала
лінія, а не пляма. Квіти могли бути подані доволі схематично [266, № 8464 ТК
2823] та оздоблені бісером чи блискітками.
Західноєвропейська мода на вишивку бісером поширилась і в компонентах
опільського народного вбрання [256, c. 1112]. Суцільне заповнення бісером
складних рослинних композицій було характерним для міського середовища [84,
c. 57]. Оздоблювати бісером жіночі оксамитові чи вовняні горсети, жупани
(камізельки) та запаски на Опіллі почали на початку ХХ ст., у композиціях яких
переважали рослинні орнаментальні мотиви [266, № 2376 ТК 1968; 259б № 179;
266, № 29338 ТК 4147; № 4207 ТК 2535]. Для цього користувались способом «за
контурами», відомим ще від давньоруського часу [255, c. 46], та прийомами,
аналогічними вишиванню нитками: швом «уперед голка», «стебнівкою» та
«півхрестиком» [255, c. 47]. Вишиваючи «за контурами», або «по формі», разки
бісеру певного кольору накладали на фрагменти орнаментального зображення й
прикріпляли до тканини стібками шовкової чи бавовняної нитки [255, c. 46]. При
цьому бісером могли заповнювати усю площу орнаментального мотиву (листка
чи квітки) [266, № 2376 ТК 1968] (іл. А 3.3.22) чи окреслювати лише контури,
обираючи для кожного мотива разку намиста відповідного кольору (наприклад,
для квіток — червоні, сині, жовті тощо; для листків і стебел — зелені) [259, №
179, 266, № 4207 Тк 2535] (іл. А 3.3.23).
Вишивку бісером інколи доповнювали зубчатими рядами склярусу,
вишитими по краю виробу швом «назад голка» [266, № 2376 ТК 1968; № 4207 ТК
2535]. Таке ж вирішення краю виробу зустрічаються і при декорі горсиків
лиштвою [266, № 2116 ТК 1965].
На Опіллі поряд із ручними швами і техніками вишивки вже у кінці ХІХ ст.
активно застосовувалась машинна строчка як декоративний прийом. За її
допомогою зшивали конструктивні деталі виробу, нашивали різноманітні стрічки,
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аплікативні мотиви тощо. Вона використовувалась у оздобі жіночого і чоловічого
одягу. Так, наприклад, у капоті комір, пілочки, викоти рукавів та пояс
оздоблювались за допомогою машинної строчки. Поширеним було застосування
хвилеподібної лінії, яка йшла берегами виробу (найчастіше, кафтаника, горсету,
запаски чи спідниці, рідко — у декорі пазух та дуд чоловічих і жіночих сорочок).
Просту машинну строчку комбінували із нашитими стрічками (іл. А 3.3.24),
тасьмами, позументом [266, № 3113 ТК 692]. Її декоративне звучання, безперечно,
поступалося ручним швам, вона була менш ефектною та програвала останній у
кольоровому відношенні (іл. А 3.3.25). Якщо ручні шви, зазвичай, працювали на
контрасті з основним фоном, то машинна строчка – це нюансний спосіб
декорування, прочитати який можна лише з близької відстані. Крім того, у
багатьох випадках машинна строчка, виконуючи функцію з’єднання окремих
деталей виробу, створювала і певний художній ефект. Відтінюючи рельєфний
малюнок, вона надавала цікавої фактури поверхні, та могла бути одного кольору
із тканиною [180, c. 82], або контрастного до неї [266, № 2262 ТК 675].
Більш виразний декор творили настрочені кольорові стрічки та тасьми.
Стрічки могли бути оксамитовими або шовковими. Вони використовувались по
всьому Опіллі у оздобі жіночих кафтаників, спідниць та запасок, подекуди — в
оздобі горсиків, особливо тих, які шили із шаляну, наприклад у с. Звенигород (іл.
А 3.3.26). У поєднанні із декоративною машинною строчкою, складками, стрічки
утворювали ритмічні композиції по низу виробу, із чергуванням вужчих (строчка)
та ширших (стрічки, тасьми або застрочені складки) смуг. Спершу їх нашивали на
гладкі вовняні тканини (у кінці ХІХ ст.) широких жіночих спідниць, проте згодом,
із масовим застосуванням для пошиття останніх шаляну, такий принцип
декорування дещо механічно переноситься на строкату поверхню, вкриту
рослинним орнаментом. Зразки жіночих спідниць початку століття демонструють
саме такий принцип оздоби, який, проте, поступово виходить з ужитку, оскільки
на шаляновій спідниці машинна строчка чи навіть виразніші нашиті стрічки
читались погано, їхній декоративний ефект губився на строкатій барвистій
поверхні (іл. А 3.3.27).
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Прийоми нашивання характерні для аплікації із сукна та хутра, яка часто
поєднувалась із вишитими декоративними швами у оздобі чоловічого та жіночого
верхнього одягу (сіраків, опанч, спенцерів, бекеш, кожухів). У найпростішому
варіанті деталі крою підкреслювались нашитим позументом, смугами сукна чи
хутра (у бекешах) [266, № 3113 ТК 692] (іл. А 3.3.28). У оздобленні сіраків, опанч
та спенцерів можна виділити кілька тенденції, для кожної з яких характерний свій
арсенал засобів. У першому випадку нашиті доморобні чи фабричні шнури
поєднувались із аплікацією кольоровим сукном без використання додаткових
декоративних швів [264, № 30033 НМТ 1137]. У другому — аплікація сукном,
нашиті шнури виступали оздобою, своєрідним обрамленням геометричним та
рослинним

композиціям,

виконаних

гладдю,

оксамитовим

швом,

«ланцюжком»[264, № 29077 НМТ – 1087; № 47308 НМТ – 2280; 259, № 523] (іл. А
3.3.29), у третьому як засіб декорування використовували лише вишиті шви,
одними з яких створювали мотиви орнаменту («ланцюжок», «стебнівка», гладь), а
інші застосовувались для їх обрамлення («оксамитовий шов», «лиштва») [259, №
420; 264, № 30473 НМТ 1140].
Отже, для декору народного вбрання Опілля використовували різноманітні
техніки. Для конструктивного декору основними були прийоми крою та шиття, а
художні особливості площинного залежали від принципу нанесення оздоблення:
структурного чи поверхневого. У процесі створення тканини чи виробу
відбувалось декорування техніками ткацтва, плетіння та в’язання, тоді як вже
готову поверхню допомагали оздобити вибійка, вишивка та аплікація. Прийоми
крою та шиття визначали силуетні особливості форми, яку довершували за
допомогою площинного декору. Оздоблення окремих компонентів сприяло
об’єднанню їх у комплекс, допомагало створити ритмічні повтори, контрастні та
нюансні співвідношення, додавало композиційні акценти.
Висновки до розділу 3
В основі оздоблення народного вбрання Опілля лежить поєднання окремих
елементів у складний ансамбль, підпорядкований єдиній системі, сформованій на
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основі естетичних та морально-етичних норм, характерних для цього історикоетнографічного району. Зважаючи на відмінності у матеріалі, на який нанесено
декор і яким він нанесений чи за допомогою якого моделюється, багатство технік
та способів його творення, спільними залишаються організація (композиція)
декору, локалізація (топографія чи розташування), характер його накреслення чи
моделювання, його складові елементи.
Основними чинниками, які впливали на декор народного вбрання, були:
1.

матеріали, на які декор наносився (доморобне полотно або промислове,

конопляне, лляне, бавовняне, шовкове, вовняне чи зі змішаним складом сировини;
домоткане або промислове сукно (чисто вовняне, з лляною чи конопляною
основою та вовняним пітканням – так званий «дреліх»); шкіра;
2.

матеріали, які використовувались для нанесення декору (лляні, конопляні,

бавовняні, вовняні, шовкові нитки; плетені чи кручені шнури; домоткане чи
фабричне сукно; шкіра; фабричні стрічки, тасьма, позумент, доморобне чи
промислове мереживо; промислові або плетені вручну, кручені чи в’язані шнури,
в’язане чи плетене промислове чи фабричне мереживо, тороки; солома, штучні чи
живі квіти тощо)
3.

техніки нанесення декору (прийоми крою; ткацтво; плетіння (плетіння з

ниток, зокрема, техніка «брання», бісероплетіння, плетіння із рослинних
матеріалів (соломо- та вінкоплетіння); в’язання (гачком та спицями); вибійка,
вишивка, аплікація);
4.

компоненти, на які декор наносили: натільний одяг (сорочки), поясний

(спідниці, запаски, штани), нагрудний (безрукавки, керсетки, жупани тощо),
верхній (полотнянки, кафтани, катанки, сіраки, опанчі, бекеші, кожухи тощо).
Особливості декору народного вбрання зумовлені сукупністю усіх цих
чинників, їх нерозривної єдності і взаємодії.
Художні характеристики декору безпосередньо залежали від матеріалу на
який і яким його наносили. Конструктивні лінії, ледь помітні на тонкому батисті,
маркізеті чи попліні, у сукні чи шкірі мали виразніше звучання, зазвичай
підкреслені вишивкою, аплікацією чи шнуруванням. Пластика призбирування,
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рясування чи складок домотканого лляного чи конопляного полотна була
відмінною від більш тонких але менш пристосованих до утримання форми
промислових шовкових, бавовняних чи вовняних тканин. Зовсім по-іншому
сприймалась така декоративна деталь виробу як комірець у сорочці із
домотканого полотна і овечому кожусі.
Для Опілля було притаманне стале співвідношення між техніками нанесення
декору та компонентами народного вбрання. Ткацтво залишалось на Опіллі
технікою створення передовсім матеріалу для пошиття усіх полотняних (сорочок,
спідниць, запасок, штанів, полотнянок, катанок) та сукняних (бойчаків, спенцерів,
курман,

сіраків,

опанч)

композиційно-активними

виробів.
були

Найбільш

тканини

із

декоративно-виразними

перебірним

орнаментом,

та
які

використовували для уставок жіночих сорочок на межі з Волинню та Підгір’ям.
Саржеві полотна, а також тканини у вузьку червону або синю смужку, поширені
практично на всій території Опілля у кінці ХІХ ст., у комплексі народного
вбрання мали нюансне звучання. Більш активно та динамічно приймались
вибійчані полотна у поясному одязі, завдяки контрастним співставленням у
поєднанні із конструктивним вирішенням виробів, в основі якого лежало
призбирування. В’язаний декор використовували для оздоби жіночих сорочок та
запасок, плетений — у жіночих (очіпках, вінках) та чоловічих (брилях) головних
уборах та жіночих запасках. Вишивку могли застосовувати самостійно (у жіночих
та чоловічих сорочках, жіночих запасках, горсиках, жупанах, полотнянках,
сіраках), у поєднанні з аплікацією і шнуркуванням (у спенцерах, сіраках, опанчах,
кожухах) чи бісером (у жіночих запасках, горсиках, жупанах).
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РОЗДІЛ 4 КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРУ
У опільському народному вбранні поєднання різних принципів оздоблення
найчастіше відбувалось на нюансних кольорових, пластичних співвідношеннях.
При створенні компонентів опільського вбрання конструктивний декор органічно
поєднували із площинним. В основі принципів такого поєднання лежало глибинне
розуміння

пластичних

та

декоративних

особливостей

матеріалів,

які

використовували для пошиття натільного, поясного, нагрудного та верхнього
одягу.
4.1. Схеми розміщення
У конструктивному декорі вимоги до зручності у носінні були тісно
пов’язані із естетичними уявленнями носіїв. Крій, прийоми моделювання
(створення об’єму чи навпаки, максимального прилягання до тіла) крізь століття
пройшли із мінімальними змінами саме тому, що відповідали вимогам комфорту,
особливостям тілобудови з одного боку, а з іншого — дозволяли трактувати
деталі чи готовий виріб як тло придатне для нанесення площинного декору у
всьому його багатоманітті, гармонійно поєднувати техніки оздоблення у складні
композиції. Різні варіанти призбирування допомагали сформувати задуману
форму, декоративні деталі одягу довершували конструктивний задум, а
підкреслені декоративними швами, змережуванням, виділені шнурами, тасьмою
чи позументом конструктивні лінії об’єднували багатокомпонентну композицію
виробу в одне ціле.
Одним з найбільш вживаних конструктивних прийомів у народному вбранні
було призбирування. Морщення, рясування, укладання у складки, у фалди
надавали площині тканини об’єму, дозволяли моделювати виріб відповідно до
фізичних особливостей власника і, разом з тим, мали важливе декоративне
навантаження, створюючи ритм, контраст між гладкою площиною і рясованою чи
складчастою. Характер призбирувань залежав від матеріалу та від компоненту
вбрання, на кому вони моделювались. Морщення зустрічається практично у всіх
опільських полотняних одягових формах за включенням коротких полотнянок.
Найчастіше воно використовувалось при пришиванні рукава до основи натільного
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одягу (сорочки) чи верхнього полотняного (катанки, кафтану), для моделювання
спинки кожухів, при пришиванні основи запаски чи фартуха до пояса [259, №
239; 266, № 2373 ТК 3754; № ТК 2741].
Рясування як і укладання у складки — типовий для Опілля спосіб
конструктивного вирішення горловини і викінчення рукавів у натільному одязі,
спосіб надання об’єму поясному, засіб розширення нижній частині відрізної
спинки або спинки «із проходкою» у полотняних кафтанах, сукняних сукманах,
курманах, сіраках, опанчах, свитах. У жіночих сорочках горловину та рукави під
обшивку найчастіше рясували (іл. А 4.1.1), а от під манжет інколи укладали
рівними складками, отримуючи при цьому ефект більшого звуження аніж при
рясуванні (іл. А 4.1.2).
Зважаючи на матеріал пошиття вибійчаних «димок» і вовняних спідниць, у
першому випадку застосовували рясування, яке дозволяло створити м’яку
спадаючу форму [266, № 6842/2 ТК 2740; 266, № 1907 ТК 3765; 264, № 13774
НМТ 624; 266, № 6842/2 ТК 2740; 264, № 13724 НМТ 630; 266 № 1907 ТК 3765;
264, № 39964 НМТ 1331] (іл. А 4.1.3), тоді як спідниці із тонких вовняних
промислових тканин під пояс часто укладали у складки [266, № 3113 ТК 689],
оскільки рясування у даному випадку не дозволяло отримати бажаного об’єму
[266, № 3113 ТК 4389]. У дрібні складки, подібні до тих, що були у спідницях,
збирали нижню частину жіночих та чоловічих кафтанів (іл. А 4.1.5).
Зазначені приклади призбирування чи укладання у складки були водночас
зумовлені конструкцією виробу і естетичними вимогами до нього. Крім того, на
Опіллі використовували застрочені складки («фалдошки») як суто декоративний
елемент. Такі складки, як правило, не були самостійним і єдиним елементом
декору виробу. Їх поєднували із нашитими оксамитовими чи шовковими
стрічками, промисловим мереживом, вистроченими лініями, вишитими вузькими
орнаментальними смугами. Найбільшого поширення цей спосіб оздоби отримав у
декоруванні жіночих спідниць, запасок, бойчаків, а з 20-30 рр. ХХ ст. — у
коротких жіночих полотняних блюзок. У поясному одязі по низу застрочували від
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1-ї до 8-ми фалдошок, тоді як у нагрудному та верхньому — зазвичай по три на
кожній із пілочок (іл. А 4.1.6).
Розміщені у нижній частині спідниці чи запаски, фалдошки створювали
додаткові лінії жорсткості, які, поряд із укріпленням поділка цупкою тканиною та
«щіточкою», допомагали створити м’який дзвоноподібний силует. Утворені ними
горизонтальні членування урізноманітнювали монотонну поверхню виробу.
Блискучі шовкові стрічки поряд із фалдошками виглядали об’ємнішими,
випуклішими, тоді як оксамитові стрічки поряд з ними отримували більшу
глибину, ілюзію койланагліфу (іл. А 4.1.7).
Святкові запаски кінця ХІХ — початку ХХ ст. шили зазвичай із тонких
фабричних тканин (вовняних, бавовняних, шовкових) [266, № 1996 ТК 673; 266,
№ 8527 ТК 2827; 266, № 2304 ТК 679]. Призбирування біля талії могло бути
єдиним декором, або поєднуватись із вистроченими складками, нашитими
стрічками, мереживом. Тонкий перкаль із квітковими мотивами дрібно рясували
під пояс, яким могла бути ширша чи вужча смугаста крайка у яскравій червоній
гамі [266, № 1996 ТК 673; 266 № 3924/5 ТК – 2527]. Фабричне мереживо
нашивали на відстані ≈ 20-25 см від низу виробу та по його периметру.
Поширеним було біле мереживо(іл. А 4.1.8), хоча могли використовувати і чорне.
Інколи біля мережива вистрочували по дві і більше декоративних горизонтальних
складки, використовуючи для цього нитки в тон полотна, або контрастні до нього.
Так, наприклад, святкова запаска із с. Зубра Пустомитівського району пошита з
тонкої зеленої фабричної тканини [266 № 3924/5 ТК – 2527]. У верхній частині
вона зібрана у складки під червоно-білу смугасту крайку. На відстані 20 см від
низу вистрочені дві горизонтальні складки — одна жовтою ниткою, а друга
червоною, а нижче них нашита широка смуга чорного мережива (іл. А 4.1.9).
Інший приклад оздоблення бачимо у білій запасці з с. Підгороддя
Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл. початку ХХ ст. [259, № 239] Тонка
шовкова тканина зібрана під саржеву тасьму, а весь її периметр обшитий
призібраним

білим

мереживом.

Нижня

частина

вирішена

чергуванням
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застрочених складок, розміщених по три у ряді, і вшитою корункою (іл. А 4.1.10).
Застосування великого асортименту фабричних матеріалів (шовкова тканина,
тасьма, мереживо) було характерне для сіл, розташованих поблизу великих міст,
як у цьому випадку.
Поряд з призбируваннями, одним із найдавніших способів моделювання
верхнього одягу при прямоспинному крої було розширення його об’єму за
допомогою т. зв. «вусів», фалд трикутної форми, які вставляли у бічні шви (іл. А
4.1.11). Вставка могла були одна, або ж декілька і тоді їх зшивали таким чином,
щоб мінімізувати переходи між ними. У полотнянках вуса могли підкреслити
подвійним швом, але у більшості виробів їх пришивали без акцентування
переходу від основного полотна до клинів.
У верхньому сукняному одязі вуса могли виділяти за допомогою
декоративних швів. Крім вставок у бічну частину виробу, поширеним було
підрізання спинки симетрично від центру із наступним вставлянням у розріз
клину. На відміну від вусів у бічному шві, які сприймались органічною частиною
виробу, вставки у розрізах на спинці мали декоративний характер, підкреслений
вишивкою, аплікацією, шнуруванням.
Такий спосіб оздоблення виробу найбільш яскраво проявив себе у
рогатинських спенцерах. Бічні вставки у виробі не виділялись, тоді як вуса на
спинці були необхідним елементом декору. Місце їх вшивання у виріб
акцентувалось одним або декількома рядами швів, виконаних із домінантою
червоного кольору. Вони могли закінчуватись кутасиком у верхній частині і
смугою широкого орнаменту — у нижній. Крім того, безпосередньо на них
вишивали своєрідну «гілку» із укладеними обабіч неї трикутними мотивами [264,
№ 47308 НМТ 2280; 264 № 47309 НМТ 2281] (іл А 4.1.12).
Вуса у вертикально розрізану спинку вставляли в чоловічих опанчах та
жіночих бекешах, пошитих із темно-синього промислового сукна. Проте, на
відміну від спенцерів, місце їх з’єднання не акцентувалось. Вони допомагали
отримати м’яко розширено до низу форму із характерними для цього типу
верхнього одягу фалдами, тому вуса практично повністю були заховані у складки
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[266, № 3113, ТК 692]. У бекешах позумент пришивали вздовж бічних виточок на
спинці із продовженням лінії на фалди, але вуса при цьому додатково не
виділялись (іл. А 4.1.13).
Порівнюючи систему декоративної оздоби спинки спенцера та бекеші,
очевидна подібність у лініях розміщення декоративних швів у першому випадку
та позументу у другому (іл. А 4.1.14). Припускаємо, що спосіб декорування
спенцера спершу був запозичений і знайшов своє продовження у самостійній
системі оздоби, максимально адаптованій до місцевих матеріалів та естетичних
уподобань.
До конструктивного декору зараховуємо також ті деталі виробу, поява яких
була спричинена не стільки ужитковою необхідністю чи зумовлена вимогами
конструктивної будови, а слугувала декоративним елементом, який доповнював
чи завершував загальну композицію виробу. Тому закономірно, що зазвичай
декоративні деталі одягу доповнювали площинним оздобленням — нашитим чи
вишитим. Найчастіше їх використовували при пошитті натільного та верхнього
одягу, рідше — жіночого нагрудного. У поясному одязі до декоративних деталей
можемо зарахувати пояс чи крайку, яку інколи пришивали замість пояса
(наприклад, у Городоцькому р-ні Львівської обл.), під який збирали основне
полотнище, оскільки суто з конструктивних міркувань у цьому випадку можна
було б обійтись обшивкою. Проте, зважаючи на спосіб поєднання компонентів
вбрання між собою, шаруватість, притаманну народному одяговому комплексу,
коли при одяганні кожен наступний компонент закривав попередній, пояси,
пришиті до спідниць, штанів та запасок не розглядаємо як декоративні. Вони не
могли бути оздобою ансамблю, бо їх закривали сорочкою в чоловіків чи
нагрудним одягом у жінок. Функція композиційного акценту належала яскравим
плетеним поясам, які зав’язували поверх сорочки або скріплювали поли
верхнього одягу.
Натільний одяг відзначався великою кількістю декоративних деталей. Перш
за все, це коміри, стійки та манжети, які почали використовувати замість обшивок
навколо горловини та по низу рукава. Для опільського жіночого вбрання
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характерним було викладання вишитого комірця поверх корсета, бойчака, чи
іншого типу нагрудного одягу, доповнюючи композицію низками коралів. Роль
композиційного акценту у цьому випадку належала яскравому намисту, проте
біле полотно комірця контрастувало із темною поверхнею нагрудного одягу,
додаючи святковості, ошатності.
На території Опілля використовували різні форми та площинне вирішення
комірців. Спільним для них було щільне прилягання та оздоблення вишивкою
лише кутів, тоді як середину деталі могли прикрашали однією чи кількома
вишитими смугами, які за характером накреслення, мотивами і колоритом
відповідали кутовим. Комірці жіночих городоцьких сорочок були неширокі із
розміщенням у кутиках стрічкових композицій, виконаних «городоцьким» швом.
У Жовківському р-ні віддавали перевагу дещо вужчим комірцям, в оздобі яких
домінували орнаменти хрестиком. Коміри жіночих сорочок Рогатинського р-ну
Івано-Франківської обл. та прилеглого до нього Перемишлянського р-ну
Львівської обл. відрізнялись від інших, поширених на Опіллі. Вони були доволі
великими (рогатинські зазвичай були ширшими за перемишлянські), мали
округлені краї, які інколи обшивали промисловим, доморобним гачкованим або
голковим мереживом, оздоблювали виколюванням, хвилястими вирізами по краю.
На поверхні деталі вишивали рослинні композиції у вигляді галузки із квітами та
куті лиштвою вільного накреслення (іл. А 4.1.15). Інші деталі сорочки (уставки,
манжети) могли прикрашати орнаментами, виконаними контурною лиштвою (іл.
А 4.1.16) або хрестиком.
Для чоловічих сорочок ХІХ ст. характерним був неширокий комір без
площинного декору. На початку ХХ ст. комір святкових чоловічих сорочок
починають робити ширшим та всуціль заповнювати візерунком, який повторював
той, що вишивали на пазусі, завершуючи тим самим загальну композицію (іл. А
4.1.17).
Для сорочок північно-західного Опілля та Бережанщини кінця ХІХ —
початку ХХ ст. типовими були завершення горловини невеликими стійками із
орнаментом, який повторював оздобу пазухи (іл. А 4.1.18). Ці сорочки
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відрізнялись характерним оформленням останньої із доволі глибоким розрізом,
підкресленим одним або двома декоративними швами, та складкою під ним.
Стійка в такому випадку щільно прилягала до шиї і застібалась на два ґудзики.
Ширина манжетів жіночих та чоловічих сорочок коливалась від тонкої
смуги, яка більше нагадувала обшивку (до 2 см), до 15 см у тому випадку, коли
манжет перегинали, формуючи викоти на рукавах. Інколи у площинному декорі
цієї деталі повторювали мотиви, якими прикрашали уставку, підуставкову смугу,
пазуху чи комір, проте її могли прикрасити і відмінними від зазначених
орнаментальними мотивами, які гармоніювали з іншими візерунками виробу
завдяки використанню у її вишивці тих самих кольорів (іл. А 4.1.19).
Конструктивною деталлю жіночих сорочок на початку ХХ ст., яка
виконувала і декоративну функцію, стала кокетка. Її викроювали однією деталлю
без плечових швів, розміщуючи збоку застібку. Сама деталь оздоблювалась
смугами орнаменту, розміщеними у бічній її частині, та вишитим квадратом,
ширина якого залежала від розміру горловини. Полотно пілочки під кокеткою
укладалось кількома складками у сорочках Львівської обл., чи двома обабіч
планки на ґудзики — на Рогатинщині (іл. А 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22). Спинка виробу
також могла мати кілька симетрично укладених складок, або одну зустрічну.
У той же час на Опіллі з’являються чоловічі і жіночі сорочки із манишкою.
Ця прямокутна декоративна деталь прикривала розріз на грудях і була всуціль
вкрита площинним вишитим декором. Її застібали на ґудзик під шиєю, який
закривали комірцем. Логічно допустити, що попередницею сорочки із манишкою
була тунікоподібна корочка із пілочкою з двох частин, з’єднаних таким чином, що
одна з них закривала іншу (іл. А 4.1.23). Верхню пілочку оздоблювали
площинним декором і застібали на ґудзик біля горловини. Сорочки із манишкою
часто зустрічались на Рогатинщині (іл. 4.1.24).
Елементами конструкції нагрудного одягу, у яких декоративне значення
превалювало над утилітарним, були клинці [150, c. 79] жіночих горсиків. Це були
півкруглі деталі, пришиті рядом по низу виробу, таким чином, щоб створити
розширення від талії. Клинці розміщували суцільним рядом, або ж так, щоб вони
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находили один на одного (іл. А 4.1.25). Вони могли бути обшиті кольоровою
тасьмою в тон виробу або ж контрастною до нього. Із площинного декору
найбільш поширеною на них була вишивка бісером або лелітками. Ансамблю
жіночого вбрання цей конструктивний елемент додавав динаміки, поєднуючи
нагрудний одяг з поясним, завдяки притаманному їм спільному вертикальному
руху, який у спідниці був утворений рясуванням чи складками.
Декоративними деталями, які використовувались у верхньому одязі були
коміри різноманітних конфігурацій, вилоги, викоти рукавів, клапани кишень та
«бородиця» опанч. Їх доповнював площинний декор, найчастіше вживаними для
якого були вишивка, та аплікація. Коміри, вилоги та викоти рукавів верхнього
сукняного одягу могли викроювати із контрастного до основного кольору сукна
чи хутра та доповнювати площинним декором (вишивкою або аплікацією) (іл. А
4.1.26).
Стійки, вживані частіше, та коміри полотнянок не мали значного
декоративного навантаження окрім тих випадків, коли їх оздоблювали вишивкою.
Вони сприймались як логічне продовження пілочок. Композиційним акцентом у
літньому опільському вбранні, до якого входила полотнянка, був плетений чи
тканий пояс, який у жіночій ноші перегукувався із намистом (іл. А 4.1.27).
На нюансних співвідношеннях будувались композиції жіночих та чоловічих
свит, сукман, курманів та капот. Стійки і вилоги свити урізноманітнювали
одноманітну поверхню виробу, надаючи йому певної динаміки. Ритмічне
чергування відзначало розміщення та величину коміра з вилогами, викоти рукавів
та клапани кишень курмани. Усі вони були приблизно однакового розміру,
обшиті тасьмою, прикрашені декоративними вистроченими хвилястими лініями.
Для підсилення динамічності викоти рукавів та клапани кишень могли мати
хвилясте завершення. У кожухах ці деталі, завдяки хутру, сприймались
своєрідним обрамлення гладкої шкіри виробу із вишитим на ній геометричним чи
рослинним орнаментом. Цей ефект посилювався завдяки облямуванню кожуха,
який об’єднував різнофактурний та контрастноколірний декор виробу у єдине
ціле (іл. А 4.1.28).
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Опільські бекеші відзначались сталими конструктивними та декоративними
формами, різниця між виробами окремих осередків полягали лише у величині
коміра. Комір бережанських бекеш був дещо менший, він щільніше прилягав до
горловини, тоді як вилоги шалевидного коміра рогатинських виробів, який не
лише повністю закривав плечі, а й дещо звисав з них, завершувались на талії. В
бекеші світлий смушковий шалевидний комір та доповнюючі його викоти
завершували гармонійний і лаконічний силует, додаючи певного кольорового та
фактурного контрасту (іл. А 4.1.29).
Найбільшим різноманіттям відрізнялись декоративні деталі спенцерів,
сіраків та опанч. Комір та викоти рукавів рогатинських сіраків своєю формою
перегукувались із великими виложистими напівкруглими комірами капот. На
відміну від останніх, вони мали яскраве композиційне звучання. Комір повністю
вкривав плечі і прикрашався по периметру аплікаціями кольорового сукна,
барвистою вишивкою, рідше — шнурами. Декор такого коміра був співзвучним
оздобленням пілочок, водночас зупиняючи вертикальний рух орнаментальних
смуг розміщених на них. Геометричні чи рослинні мотиви, використані для
прикрашання коміра і пілок, оздоблювали також клапани кишень і викоти рукавів.
Рогатинським сіракам була властива композиційна узгодженість конструктивного
та площинного декору, яка базувалась на контрастних та динамічних
співставленнях площин.
Із декоративних деталей у рогатинських спенцерах використовували
клапани кишень та вишиту імітацію вилог рукавів. Найчастіше їх оздоблювали
вишивкою та обшивали кольоровим сукном. На відміну від комірів рогатинських
сіраків, клапани та викоти рукавів у спенцерах не відігравали активної
композиційної ролі, а підтримували орнаментальну композицію пілочок,
пожвавлюючи не вкриту декором поверхню пілочок та рукавів (іл. А 4.1.30).
У опільських чоловічих опанчах композиційний центр було зміщено із
коміра, як у сіраках чи бекешах, на вилоги. Їх кроїли із контрастного до основного
тла сукна (темнішого чи світлішого), або обшивали тонкою промисловою
вовняною тканиною за тим самим принципом у формі гострого трикутника.
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Площинний декор вилог творили кольорові шнури, різнобарвні кутасики чи
вишивка по кутах. Замість коміра, в опанчах могла була стійка того ж кольору, що
й основа виробу, виділені лише однією декоративною лінією. Були вироби з
коміром, який щільно прилягав до шиї і, не зважаючи на те, що був оздоблений у
подібний до вилог спосіб, не відігравав значної композиційної ролі (іл. А 4.1.31,
4.1.32).
Розмір та форма «бородиці» також залежала від місця виготовлення опанчі.
Зазвичай вона кроїлась заокругленим з одного боку прямокутником чи квадратом,
довжиною нижче лопаток, завжди подвійна, хоча і без того об’єму, який би був
необхідний у випадку її утилітарного застосування. Її площинний декор
відповідав оздобі вилог, проте, якщо в останніх композиція розгорталась від
гострого кута, центром декоративного вирішення «бородиці» була розетка
вишита, нашита із сукна, або викладена шнурами. Хоча спинку опанч прикрашали
подібно до спинок бекеш та спенцерів, основним композиційним акцентом у них
була саме «бородиця».
Часто

спостерігається

нерівномірне

композиційне

навантаження

декоративних деталей у верхньому одязі. У полотнянках, сукманах, свитах,
курманах, капотах вони не виділялись активним площинним декором, завдяки
чому забезпечувалось плавне перетікання однієї деталі в іншу, м’які нюансні
співвідношення; у сіраках та бекешах великий комір був композиційним центром,
увагу на якому акцентували за допомогою вишивки чи аплікації; в опанчах
композиційно активними були вилоги коміра у передній частині виробу та
«бородиця» на спинці.
Виділені площинним декором конструктивні лінії пов’язували між собою
окремі деталі виробу і допомагали об’єднати компоненти у єдиний ансамбль. На
основі дослідження збережених пам’яток опільського народного вбрання
виділяємо наступні типи декоративних швів, притаманних йому:
— підкреслення лінії з’єднання однієї деталі виробу з іншою за допомогою
шва «вперед» голка (у сорочках, спідницях, запасках, штанах, горсиках,
полотнянках)
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— утворення рубчика на межі з’єданння чи на поділку виробу або деталі
виробу (наприклад, рукавів, штанин) із наступним закріпленням його за
допомогою однієї або кількох ліній шва «назад голка» (у сорочках, спідницях,
штанах, полотнянках, курманах, сукманах, свитах);
— з’єднання двох деталей виробу за допомогою змережування або із
вшиванням промислового чи доморобного мережива (у жіночих сорочках,
запасках, жупанах);
— обшивання

ліній,

утворених

завдяки

прийомам

моделювання

декоративними швами, тасьмами, шнурами, позументом (у верхньому одязі:
сукманах, курманах, свитах, спенцерах, сіраках, опанчах, бекешах, кожухах).
Лінії, зумовлені особливостями крою та зшивання деталей між собою могли
виділяти за допомогою вишивки чи аплікації по усій довжині, або ж
підкреслювати лише якусь їх частину. Перший прийом найчастіше зустрічаємо у
натільному і поясному одязі, другий характерний для верхнього одягу, коли
площинний декор підкреслював конструктивні шви у районі грудей, талії,
відрізної спинки і на клубах.
Делікатністю

та

філігранністю

роботи

відзначалось

змережування

опільських сорочок. Воно використовувалось для сполучення рукава із уставкою,
рідше — при зшиванні основи і спинки з уставками. Найчастіше змережування
виконували одним кольором нитки. Превалюючим не залежно від колориту
орнаменту був чорний (іл. А 4.1.33). У північній частині Опілля для такого
способу з’єднання деталей виробу використовували жовтий або червоний
кольори, на межі із Підгір’ям та Волинню поєднували червоний та чорний (іл. А
4.1.34), на межі із Волинню використовували декілька барв в одній смузі.
Подібно до бойківських запасок, два полотнища опільських також
з’єднували між собою за допомогою змережування. На відміну від сорочок,
найчастіше для цього використовували вощену лляну доморобну нитку, або чорну
бавовняну промислову. Проте, такий спосіб оздоби до кінця ХІХ ст. практично
вийшов з ужитку і замість змережування між двома пілками тканини почали
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вшивати вузьке промислове мереживо. Особливо довго цей спосіб оздоблення
затримався у Городоцькому р-ні Львівської обл., де використовувався для
прикрашання не лише полотняних, але і шалянових запасок [266, № 2322 ТК 667]
(іл. А 4.1.35).
Підкреслення конструктивних ліній у верхньому одязі залежало від
основного матеріалу, який використовували для виготовлення виробу. Для
полотняного одягу характерними були одинарні та подвійні вишиті лінії
вощеними нитками, відтінок яких перегукувався із основним тлом, а сама лінія
ледь виділялась на поверхні завдяки легкому рельєфу. Подібний прийом
рубцювання використовували і в кафтанах з тонких вовняних промислових
тканин. Для верхнього сукняного одягу були характерні контрастні підкреслення
за допомогою вишивки, аплікації чи шнурування. Доволі часто для оздоби
виробів із промислового сукна використовували промислові шнури, тасьма чи
позумент (як у бекешах), тоді як сіраки та опанчі із домотканого сукна обшивали
крученими чи плетеними шнурами власного виробництва. Крім кручених шнурів,
для оздоби конструктивних ліній кожухів вживали шкіряні смуги, які обшивали
червоними та зеленими нитками почергово із певною відстанню між ними.
Як бачимо, конструктивний декор у оздобі опільского вбрання був
безпосередньо пов’язаний із площинним, а інколи виявлявся завдяки останньому
(як у випадку з конструктивними лініями).
Розміщення площинного декору було зумовлене матеріалом, техніками його
нанесення та конструктивними особливостями одягу. Тому площинний декор так
чи інакше згадується у запропонованому дослідженні при з’ясуванні асортименту
народного одягу Опілля, типових для нього матеріалів (який матеріал для якого
компоненту використовували), технік декорування, при аналізі конструктивного
декору. Проте, залишається необхідність систематизувати розпорошені відомості
та подати комплексну інформацію щодо локалізації того чи іншого способу
структурного чи поверхневого нанесення площинного декору в опільському одязі.
Застосування різних видів площинного декору, — структурного та
поверхневого, їх поєднання та взаємодія між собою часто розглядались
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дослідниками як основний маркер, який відрізняє одяг одного етнографічного
району від іншого. Так, наприклад, на Покутті, Гуцульщині чи Підгір’ї
компонентів із тканим структурним декором більше, аніж на Бойківщині чи
Опіллі. Водночас, оздоблення вишивкою чи аплікацією конструктивно подібних
форм натільного чи верхнього одягу допомагало з’ясувати місце їхнього
походження.
Опільське вбрання відзначалось перевагою поверхневого площинного
декору

над

структурним.

Утворений

в

процесі

виготовлення

тканини,

структурний декор був притаманний жіночому та чоловічому поясному одягу,
жіночим катанкам і чоловічим кафтанам. На межі з Волинню та Підгір’ям уставки
жіночих сорочок були прикрашені витканими орнаментальними смугами (іл. А
4.1.36). Крім того, жінки носили очіпки, створені технікою сітчастого плетіння,
використовували

мереживо, промислове або виготовлене власноруч

для

оздоблення сорочок і запасок. Чоловічі брилі та зимові шапки також мали
структурний декор.
Компонентів із поверхневим декором у вбранні Опілля було суттєво більше.
Вишивкою оздоблювались чоловічі та жіночі сорочки, полотнянки, свити,
спенцери, сіраки, опанчі та кожухи; вибійкою — штани, спідниці, катанки і
кафтани; аплікацією — сукмани, курмани, сіраки, опанчі, кожухи. Крім того,
завдяки великому асортименту, різноманіттю конструктивних, декоративних та
кольорових вирішень, опільський верхній одяг був композиційно найбільш
активним компонентом у ансамблі.
Рельєф структурного площинного декору залежав від техніки його
створення. Так, для перебірного ткацтва характерним був невисокий рельєф, а для
чинуватого переплетення — рубчаста фактура. Плетений декор у залежності від
матеріалу та обраного прийому міг мати прозору або щільну поверхню. Так,
орнаменти плетених очіпків чи в’язаних гачком мережив були утворені завдяки
чергуванню різної величини віконець, які заповнювались або залишались
відкритими (іл. А 4.1.37). Поверхня в’язаних шапок мала рівномірну фактуру,
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утворену лицевими чи виворотніми петлями, тоді як в брилях виділялись місце
зшивання вузької смужки плетеної «у кіску» чи «у зубці», яке охоплювало по
спіралі увесь виріб (іл. А 4.1.38).
Площинний

поверхневий

декор

також

відзначався

різноманіттям

орнаментальних мотивів, які виступали над поверхнею, заглиблювались, або ж
становили з нею єдине ціле. Останнє було притаманне вибійці. Величина рельєфу
аплікації залежала від використаних матеріалів. Нашиті шовкові стрічки чи тонка
вовняна тканина практично зливалось із поверхнею, тоді які деталі із сукна,
орнаменти, викладені шнуром, виступали над поверхнею, створюючи відчутний
об’єм.
Багатоманіття вишивальних швів дозволяло моделювати візерунки на
поверхні полотна, із заглиблення у нього чи трансформуючи його. Типово
опільські шви, які не використовували поза межами цього району, а саме
верхоплут «на вічка» чи «городоцький шов» відзначались відчутним об’ємом. У
першому випадку цьому сприяло виконання візерунку поверх прокладеної
основи, у другому — петельний шов, нитка при укладанні якого також майже
повністю залишалась на поверхні тканини. Тенденція до збереження рельєфності
вишитого візерунку збереглась на Опіллі і з масовим поширенням хрестика та
лиштви вільного накреслення.
Орнаментальні схеми із «солов’їними вічками», виколюванням, «курячим
бродом» чи «зерновим виводом» обов’язково містили мотиви, вишиті лічильною
лиштвою. Останній шов відзначався рельєфністю, тоді як перші утворювали
більші або менші заглиблення у поверхні. Їх поєднання посилювало зазначені
ефекти, створювало мерехтливу гру світла і півтіні на поверхні.
Мережки чи змережування дозволяли отримати ажур різної щільності. Вони
додавали полотняному виробу легкості, підкреслювали композиційно важливі
деталі, наприклад, уставку у жіночій сорочці.
Багатоманіття вишитого поверхневого декору чи не найкраще виявлилось у
жіночих сорочках. У виробах для щоденного вжитку оздоблювали уставку,
обшивку, комір або стійку, обшивку або манжети рукавів [173, c. 343]. По лініях
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зшивання деталей виробу прокладали декоративні шви. У святкових сорочках
значно збільшувалась ширина орнаментальних смуг та ускладнювались візерунки
при сталій топографії розміщення.
У сорочках і блюзках 20-30-х років, окрім усталеного площинного декору
на

комірі,

уставках,

пазусі,

манжетах

чи

обшивках,

розбудовуються

орнаментальні композиції на рукавах. За способом розміщення фризових смуг чи
окремих мотивів на рукавах опільської жіночої сорочки 20-30-х рр. ХХ ст.
виділяємо (іл. А 4.1.39):
— поперечно-фризове

(горизонтальне)

розміщення

орнаменту.

Найпростіший варіант такого розміщення — це одна смуга орнаменту, розміщена
під уставкою, або біля обшивки чи дуд [266, № 26081 ТК 4059], або ж три смуги
однакового візерунку, розташовані на певній відстані один від одного [259, №
542]. Крім того, цей тип мав чимало варіантів. Так, наприклад, у декорі рукава
могли використовуватись вужчі і ширші смуги орнаменту, які чергувались [259,
№ 910]; фризові смуги орнаменту могли бути доповнені окремими мотивами,
розміщеними на чистому тлі між ними, або ж з них могли утворюватись додаткові
смуги, легші за звучанням від основних [259, № 536]. Для такого типу
композиційного вирішення рукава найчастіше застосовували орнаментальні
схеми, виконані хрестиком, від найпростіших геометричних до складних
рослинних, які тяжіли до максимально-точного відтворення рослинних мотивів
(наприклад, виноградного грона, троянди тощо) [259, № 15, 17]. Поперечнофризове розміщення орнаменту було притаманне тунікоподібним, уставковий і
безуставковим сорочкам, а також блюзкам усіх типів. У сорочках на кокетці цей
принцип оздоби практично не зустрічається.
— вертикальне

розташування

фризового

орнаменту.

Цей

тип

композиційного вирішення передбачає розміщення візерунка повздовж рукава у
центральній його частині. Виділяємо застосування основної фризової композиції
[259, № 981], яку доповнювали тонші смуги орнаменту чи окремі мотиви,
розміщені у рядок [259, № 78]. Рукави могли бути оздобленими ритмічним
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чергуванням однакових вузьких смуг, розміщених повздовж, проте, чергування
вужчих смуг із ширшими і ритмічний повтор такого чергування, як у випадку із
поперечним розміщенням, у даному випадку відсутній. Крім того, існувало
поєднання поперечного та повздовжнього типу, коли, зазвичай під уставкою,
повторювався орнамент, який оздоблював її, а від нього уздовж полотна рукава
розміщувались смуги вузького орнаменту або ж дрібні мотиви, вишикувані у
рядок [266, № 3677 ТК 2352]. Також варіантами цього типу слід вважати оздобу,
розміщену не по всій довжині рукава, а, наприклад, лише у центральній його
частині, або ж, біля манжету чи уставки, спрямування орнаменту якої вертикальне
[266, № 2358 ТК 676]. Для повздовжнього типу декорування характерні
орнаменти, виконані хрестиком і гладдю. Зустрічаються строго геометричні
орнаменти (тоді смуга найчастіше одна), а також геометризовані рослинні
(декілька смуг), чи рослинні (поєднання фризових смуг з окремими мотивами)
[259, № 1312]. Цей тип оздоби був притаманний для усіх типів крою жіночих
сорочок.
— діагональний тип орнаментації. Найчастіше використовувався для
оздоби опільських уставкових сорочок і блюзок. У такому випадку, оздоба рукава
логічно продовжувала, розвивала орнаментальну композицію, закладену у
уставці, перебуваючи із нею в органічній та стилістичній єдності. На рукаві могли
чергуватись смуги однакової ширини, створюючи ритм однакових стрічкових
компзицій [259, № 382; 266, № ТК 1388]; ширших із вужчими (такий ритм мав
рельєфніший вигляд), або ж орнаментальних смуг із окремо розміщеними
мотивами між ними. Інколи діагональну композицію укладання мотивів мала
уставка сорочки, проте смуги на ній розташовувались густіше, тоді як на площині
рукава — розріджено. Цей тип декорування найбільш динамічний за
сконденсованістю ритму. Для створення таких композицій використовували
орнаменти, виконані хрестиком.
— суцільне заповнення рукава рапортним візерунком. Таким чином
прикрашались рукави тунікоподібних, уставкових та безуставкових сорочок, а
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також сорочок на кокетці [266, № 29438 ТК 4152; 266, № 1986 ТК 751]. Для
такого типу декорування рукава найчастіше застосовували орнаменти, виконані
хрестиком із чіткою структурою розміщення рапорту, яка, найчастіше, була
сіткоподібною із вписаними у неї ромбовидними або хрестоподібними мотивами.
У тунікоподібних сорочках візерунок заповнював усю площину рукава, а плечико
залишалось чистим, тоді як в уставкових сорочках плечико оздоблювалось
укладеними у фризовий орнамент мотивами рапортного візерунку.
— декорування рукава сорочки за допомогою окремих мотивів. Цей тип
часто поєднується із поперечно-фризовим, коли смуга орнаменту, розміщена під
уставкою поєднувалась із окремими мотивами, які заповнювали площину рукава,
або ж фризові смуги чергувались з окремими мотивами. Зустрічалось
використання одного великого мотиву [259, № 73], розташованого, найчастіше, у
центральній або нижній частині рукава. Іноді, центральний мотив доповнювали
менші, розміщені обабіч нього [259, № 286]. У такому випадку, композиція мала
центрально-симетричний характерний із домінантою центрального елементу.
Проте, найбільш поширеним був уклад кількох окремих мотивів у шахматному
порядку. Величина мотивів могла коливатись від більших (3–4 мотиви на рукаві)
[259, № 486, 998, 1614] до менших [259, № 1531; 266, № ТК 4921; 266, № 25177
ТК 4026], розміщених густіше або ж рідше на полотні рукава та чергування
більших мотивів із дрібнішими. Мотиви могли бути однотипними (найчастіше,
геометричними) [259, № 486, 1531], або ж рослинними [266, № ТК 4921; 266, №
25177 ТК 4026] чи геометризованими рослинними. Такий тип декорування рукава
притаманний опільським блюзкам кінця 30-х рр., а у сорочках класичного крою
зустрічається відносно рідко, тому можна припустити, що такий спосіб
оздоблення почав використовуватись на Опіллі пізніше за інші.
Крім жіночих сорочок, складні вишиті композиції становили основу
площинного декору запасок. На початку ХХ ст. у ансамблі святкового жіночого
вбрання побутували два типи цього поясного одягу. Схеми розташування декору
на них залежали від матеріалу пошиття (полотно, тонка промислова вовна чи
темний оксамит), ниток (для оздоблення полотняних запасок найчастіше
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використовували бавовняні нитки, для оксамитових чи вовняних — шовк),
вишивальних швів, визначальними з яких були хрестик і лиштва вільного
накреслення.
В основі декорування полотняних запасок була смуга стрічкового
орнаменту, укладеного найчастіше з ромбовидних мотивів. У найпростішому
варіанті, запаску прикрашала лише одна стрічка неширокого візерунку,
розміщеного по низу виробу. Вишивали і широкі смуги, ширина яких могла
сягати половини висоти виробу [266, № 26560 ТК 4072] (іл. А 4.1.40). Найбільш
поширеними були стрічкові композиції із декількох фризів [266, № 26489 ТК
4069] (іл. А 4.1.41). Довершеним вирішенням відзначались запаски, збудовані на
по-різному трактованому одному орнаментальному мотиві. Так, у нижній частині
дрібні чотирипелюсткові «ружі» вписані у густу рапортну сітку, яка завершується
мотивом тороків знизу та подвійним рядом діагональних «пиріжків» [264, №
12693/2 НМТ 4049]. У верхній вужчій стрічці «ружа» вписана у розріджену сітку
із таким самим розміщенням «пиріжків». Між смугами прокладено стрічку в
чотири рядки синьо-жовтого кольору. Загущення мотивів у нижньому візерунку,
розрідження у верхньому, доповнення ритмічно розташованими елементами між
ними сприяло створенню цільної композиції, яку довершила кольорова гама із
бордового, червоного, синього, зеленого, жовтого, чорного кольорів домінантою
чорно-бордового поєднання та невеликими вкрапленнями червоного, синього,
зеленого та жовтого [259, № 688] (іл. 4.1.42).
Для оксамитових чи вовняних запасок, оздоблених хрестиком, який
виконували по канві, характерним був вишитий декор, укладений за принципом
полотняних виробів цього типу. У них усю площину займали горизонтально
розміщені візерункові смуги різних за шириною орнаментів, доповнені вузькими
вишитими нитками або бісером лініями [259, № 909, 28] (іл. А 4.1.43, 4.1.44).
Проте, найбільш чисельну групу оксамитових запасок становлять вироби,
оздоблені

найрізноманітнішими

рослинними

мотивами,

які

розміщені

центрально-симетрично. Великі квіти, пуп’янки, листки та галузки вишивали
бавовняними чи шовковими нитками (іл. 4.1.45).
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Розташування вишитих рослинних візерунків на жіночих оксамитових чи
вовняних горсиках з клинцями чи без них також мало декілька повторюваних
варіантів. У найпростіших з них смугу орнаменту вишивали вздовж розрізу
пілочок і по низу, або ж розміщували по квітковій галузці з боків від розрізу (іл. А
4.1.46, 4.1.47). В ускладнених варіантах останні два принципи розміщення
об’єднали. Таким чином, вузькі смуги вишивки обрамляли розріз пілочок і низ
виробу або розріз пілочок, низ виробу, горловину і пройму, а між ними вишивали
велику квіткову галузку, яка була підпорядкована руху від боків до горловини
(частіше), або розміщувалась строго вертикально (менш поширений варіант).
Спинку горсиків також прикрашали смугою орнаменту на поділку найчастіше з
великою квітковою розеткою над нею (іл. А 4.1.48).
Прямоспинні оксамитові жупани, не зважаючи на більшу площину виробу,
відзначались меншою варіативністю розміщення декору, які, в основному,
відповідали характерним для горсиків вирішенням. Основними схемами були:
— розміщення квіткової галузки по середині пілочки від боків до горловини
(іл. А 4.1.49);
— вузькі смуги орнаменту прикрашали горловину, пройму, йшли вздовж
розрізу і низу пілочок та спинки (іл. А 4.1.50);
— об’єднання двох попередніх схем із більшими чи меншими квітковими
композиціями по центру пілочок та спинці (іл. А 4.1.51).
Площинний поверхневий вишитий декор прикрашав верхній одяг. Його
розташування та підбір швів залежали від матеріалу, з якого шили виріб.
Спільним було розміщення, яке відповідало конструктивних лініям чи
декоративним деталям виробу. У полотнянках оздоблювали стійку та кишеню
[266, № 2085 ТК 786], використовуючи для цього шов «назад голка», стебнівку,
інколи хрестик; у чоловічих сіраках «оксамитовим», «петльовим» швом чи
«ретязем» виділяли пілочки уздовж розрізу, кишені та бічні «вуса». Найбільш
різноманітним та багатим було оздоблення жіночих сіраків (іл. А 4.1.52) та
спенцерів, чоловічих опанч (іл. А 4.1.53). Окрім зазначених швів, у їх декорі
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використовували контурну гладь, «стебловий» шов, доповнюючи вишивку
аплікацією кольоровим сукном, плетеними шнурами та кутасиками. Кольори у
різних

осередках

народного

мистецтва

різнились.

Так,

для

Рогатина

притаманними були поєднання яскравих червоного, зеленого, жовтого, інколи,
помаранчевого

та

білого

кольорів

[264,

№

29077

НМТ

1087],

для

Пустомитівського р-ну — синього, червоного, білого [264, № 30033 НМТ 1137], у
Городоцькому районі — лише червоний [37, арк. 10].
Оздоблення верхнього опільського одягу будувалось на контрастах різних
рівнів: контраст матеріалу — матового сукна і крученої волічки чи шовку;
контраст

кольору — темно-брунатного, сірого чи молочно-білого тла із

різнобарвною яскравою вишивкою та аплікацією, контраст фактур — ворсистої
поверхні, плетених чи кручених шнурів, ниток, укладених у різних напрямках
завдяки застосуванню різних швів. Як і в оздобі натільного одягу, у декорі
верхнього одягу продовжували використовувати дуже давні мотиви, такі як
чергування прямих, зубчастих та хвилястих ліній, прості геометричні форми
(трикутники, хрестики, квадрати і кола) поступово доповнюючи їх рослинними
галузками, листками квітами. Із часом у жіночому одязі рослинні мотиви
починають домінувати. На жіночих святкових сіраках початку ХХ ст. домінували
не стрічкові, як у кінці ХІХ ст., а піврозеткові рослинні композиції, які
розміщували у нижньому куті верхньої пілочки. Яскраві поліхромні орнаменти,
доповнені аплікаціями червоним, жовтим і зеленим сукном сприймались
надзвичайно святково на темно-бурнатному тлі. Проте, зразки кінця ХІХ ст.
відзначаються цільністю композиції, створеній завдяки підпорядкованістю
орнаменту крою, яка поступово втрачається із ускладненням декору.
У чоловічих опанчах давні традиції оздоби зберігаються практично без змін
протягом усього ХІХ ст. Композиційний центр опанчі розміщувався у верхній
частині виробу, де великі вилоги підкреслювали лінію плечей, надаючи постаті
монументальності. Розміщений на спині капюшон (бородиця) відзначався такою
ж багатою оздобою, як і вилоги, а його центрична композиція була збудована із
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тих самих мотивів, укладених по колу [264, № 30033 НМТ 1137]. Якщо у жіночих
сіраках основним засобом декорування залишається вишивка поєднана із
аплікацією кольоровим сукном, то у чоловічих опанчах домінують композиції,
викладені кольоровими шнурами домашнього виготовлення чи фабричними.
Вибір матеріалу для декору, а також зигзагоподібні композиції, у які він
викладався, дозволяють припустити, що у такий спосіб народні майстри імітували
фабричний позумент, який використовували для оздоби міських бекеш [266, №
3113, ТК 692].
Отже, відзначаємо велику варіативність конструктивного та площинного
декору, який використовували для оздоблення народного вбрання на Опіллі. Для
традиційних форм ХІХ ст. натільного, поясного та верхнього одягу характерним
було підпорядкування площинного декору конструктивному, розміщення його
відповідно до принципів крою та шиття. У 20-30-х рр. ХХ ст. жіночі та чоловічі
сорочки, жіночі запаски, горсики та жупани, запаски почали трактувати як
об’ємне тло для різноманітних вишитих композицій, заповнюючи його у деяких
випадках всуціль вишитими композиціями.
4.2. Типи орнаменту та домінантні мотиви
Художні особливості орнаменту, принцип накреслення його мотивів,
поєднання їх між собою перебували у прямій залежності від техніки, якою він
наносився на поверхню. Відповідно до технік якими оздоблювались компоненти
народного вбрання, та запропонованої їх класифікації, виділяємо орнаменти,
характерні для структурного декору, а саме ті, які були виконані технікою
ткацтва, сітчастого переплетіння і в’язання. Окремо групу становлять орнаменти,
нанесені вже на готове полотно, деталь чи готовий виріб за допомогою вибійки,
вишивки чи аплікації, варіантом якої є шнуркування [149, c. 108].
Поширені на Опіллі ткані орнаменти мали структуру, яка базувалась на
повторі простих елементів: синіх або червоних ліній із білими; укладеними у
різних напрямках прямих і скісних ліній «в сосонку», «зубці», «у вічка», «цвисти»
саржевих тканин. Деталі сорочок із витканими перебірною технікою уставками
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зустрічались лише на межі із Волинню та Підгір’ям. У них превалювало
поперечно-смугасте розміщення мотивів. Домінуючими мотивами були ромб,
розета, перехрестя та доповнення у вигляді дрібніших елементів [174, c. 329].
Крім зазначених, інколи використовували мотив листка, який чергували із
розеткою, а у вільні проміжки поміж ромбами та перехрестя вписували S-подібні
мотиви. Обрамляти такі смуги могли повтором «павучків» чи «півпавучків» (іл..
А 4.2.1.).
На відміну від щільних витканих орнаментів, візерунки жіночих очіпків,
виконані сітчастим плетінням були ажурними, напівпрозорими. За своєю
структурою ці орнаменти можна поділити на стрічкові і сітчасті (іл. А 4.2.2, 4.2.3).
Узорні смуги, утворені загущенням витків, формувались чергування дрібної
сітчастої структури і ажурних віконець у першому з них, тоді як схема других
ромбоподібна, із сформованими більшими або меншими віконцями.
Макроструктура орнаментальної схеми сітчастого плетіння складалась із
декількох десятків дрібних ромбів по різному згрупованих. Найпростішими були
ті, у яких мотивами виступали так звані «віконця» - поділений на чотири частини
ромб [214, c. 283], який у іншому варіанті виконання композиції міг ділитись на
шість рівних частин [262, МЕ ГУ 150 КВ 10347]. Утворення навколо такого ромба
рамки сприяло подальшому ускладненню мотиву та сітчастого ритмічного строю
[262, МЕ ГУ 232 КВ 10429], який міг бути виділений лініями, що підкреслювали
його структуру [220, c. 38]. Таким чином формувалась схема, яка вміщувала
чотири ромби, два з яких були лінійними, а два мали сіткоподібну фактуру. Крім
простих ромбів, така структура, як уже зазначалось, могла вміщувати різні
декоративні мотиви, як от вже згадувані «баранячі серця», «колену смереку» [214,
c. 295] (іл. А 4.2.4) чи «медвежі лапи» [214, c. 303]. Різниця між ними полягала у
відмінних принципах симетричного членування ромба за допомогою ажурних
смуг та отворів.
Орнаменти, вив’язані гачком на Опіллі за своєю структурою були близькими
то тих, які виконували технікою сітчастого плетіння. В їх основі лежало
почергова зміна ромбів, укладених горизонтальними або діагональними рядами.
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Вибійчані візерунки складались із чергування однакових або різної ширини
смуг та розміщеними між ними хрестиками, ромбами, s-подібними елементами,
зигзагами, овалами та колами, окремими крапками чи групами із них,
трикутників, зірочок, розеток [266, № 1907 ТК 3765; 323, c. 35]. Вони
відзначались простотою та графічною чіткістю, лаконічністю у виборі засобів
виразності.
Великою варіативністю відзначались смугасті візерунки, в яких інколи
поєднували до десятка різних смуг, з двома-трьома мотивами у кожній із них (іл.
А 4.2.5, 4.2.6). Орнаменти із сітчастим укладом геометричних мотивів були менш
чисельними. Поширеними були візерункові схеми із назвами: «решето» —
однакові невеличкі ромбики укладені за схемою косої сітки; «хрестики» —
поєднання більшого ромба із меншим; «на сім’я» — поєднання ромбика з однією
чи чотирма цятками. Близьким до останнього був орнамент із назвою
«городнички», особливо поширений на Городоччині, у якому темні ромбики
поставлені впритул кутами утворювали дрібну сітку [76, c. 144—145].
Рослинні мотиви у вибійках укладались у вертикальні смуги або сітчасто,
подібно до геометричних. У першому випадку композиції можна поділити на ті, у
яких чергувались смуги однакового орнаменту та ті, у яких смуги ширших
візерунків були перемежовані вужчими, заповненими крапками, зигзагами,
ромбами тощо [266, № 6843/2 ТК 2740] (іл. А 4.2.7). Сильно узагальнені,
стилізовані мотиви, які легко було вирізати на дерев’яних дошках для вибійки, не
відображали якусь конкретну рослину, а містили лише її складові, а саме гілки,
листки і квіти та їх можливі поєднання. Пов’язані із відмінним матеріалом і типом
знаряддя, компоновані не на тканині, а на дерев’яних формах, вони відображали
риси орнаменту різьби по дереву [220, c. 118].
Найчастіше чергувались мотиви із незначними відмінностями — різною
кількістю листків чи квітів у галузці. У багатому асортименті орнаментальних
мотивів були дубові і кленові листочки, квіти і листки барвінку, листя папороті,
винограду і ліщини, зернятка горіху і квасолі, колоски пшениці, маківок та багато
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іншого (іл. А 4.2.8). У вибійчаних орнаментах вони набували умовних, плоских,
схематизованих форм, без будь-яких перспективних скорочень. Дослідники
зазначають частіше групування мотивів у рядки аніж у рапорти [220, c. 118],
ймовірно, тому, що фризові смуги простіше було вкомпонувати на дошці.
Найбільш давніми орнаментальними схемами вишивки вважають ті,
структура яких будується виключно на прямих лініях, тоді як криволінійні
елементи свідчать про більш пізнє їх походження [248, c. 7]. Подібна ситуація із
трактуванням мотивів та елементів візерунків: чим давніший той чи інший мотив,
тим більш схематичним він є, наближеним до простих геометричних форм і
навпаки — більш натуралістично трактовані, в основному рослинні, мотиви
свідчать про пізніші нашарування, про запозичення. Вони хронологічно ближчі до
нас і датуються кінцем ХІХ — першою половиною ХХ ст. Це твердження, проте,
відповідає дійсності лише у тому випадку, коли ми беремо до уваги
орнаментальні схеми виконані лічильними техніками (лиштвою, стебнівкою,
виколюванням, хрестиком тощо). Із масовим впровадженням хрестика, який
дозволяв відтворювати візерунки будь-якого накреслення (геометричні і
рослинні), останні міцно вкорінились у оздобі жіночих сорочок, у яких до цього,
домінували геометричні схеми. У 20-30-х рр. повсюдно на території України та на
Опіллі зокрема поширені були жіночі сорочки оздоблені вільною гладдю або
тамбурним швом окремими букетиками квітів чи галузками, укладеними у
фризовий орнамент, розміщений повздовж усього рукава. На Опіллі, проте, такі
зразки не надто чисельні, переважали тут все ж хрестикові композиції.
У кінці ХІХ ст. орнаментальні схеми верхоплута, низі, занизування,
рахованої гладі тощо почали відтворювати за допомогою хрестика [312, c. 82].
Тому в опільських орнаментах збереглась структура, притаманна більш давнім
зразкам. Їх основу становив ромб, а також його поєднання з іншими фігурами чи
накладання їх між собою.
Сітчасті безбордюрні композиції використовували на Бережанщині та
Рогатинщині (іл. А 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11). Строкатими сітчастими смугами
прикрашали уставку, пазуху, манжети чоловічих та жіночих сорочок. Як правило,
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вишивку виконували хрестиком різнобарвними нитками. Ромбічні або квадратні
діагональні сітки заповнювались дрібнішими геометричними елементами,
маленькими цятками, хрестиками. Серед мотивів найчастіше зустрічаються
хрестоподібні і восьмикутні розетки, ромби із внутрішнім заповненням дрібними
квадратами, трикутники [26, c. 236].
В опільських селах Рогатинського та Галицького р-в Івано-Франківської
області переважали бордюрні стрічкові композиції. На сітчастій основі
будувались орнаменти, поширені на межі Опілля з Підгір’ям. Поєднання вишивки
хрестиком, лишви і стебнівки визначало формотворчі мотиви. Так, хрестиком
були виконані «павучки» — елементи у вигляді хрестика із прилеглими до нього
чотирма квадратами [214, c. 195]; лиштва заповнювала простір між ними, а
стебнівкою виконувались бордюрні смуги (іл. А 4.2.12).
На основі проведеного дослідження характерних для Опілля візерунків, було
виявлено декілька орнаментальних схем, які відтворювались практично без змін.
Основу їх становила сітка із стороною у 13-ть вишитих хрестиків та квадратом на
перехресті. В центрі кожного вічка розміщувався мотив із суміщенням ромба та
квадрата, чотирма меншими ромбиками по горизонталі та вертикалі і з двома
маленькими квадратами на кожній із діагональних сторін (іл. А 4.2.13, 4.2.14,
4.2.15).
Ймовірно,

найбільш

давня

версія

цього

орнаменту

зафіксована

у

Бережанському р-ні Тернопільської обл. була двоколірною (іл. А 4.2.16). Один із
його варіантів мав червону сітку, а в мотивах почергово змінювались червоний
контур із чорним заповненням елементів і навпаки — чорний контур із червоним
заповненням. У іншому зразку, укладеному у стрічку, сітка чорного кольору, тоді
як контур мотивів червоний (іл. А 4.2.17).
На території Львівського та Рогатинського Опілля багато осередків народної
вишивки трактували цей візерунок по своєму, із мінімальними модифікаціями
центрального мотиву та строгим дотриманням загальної структури. Так, на
Рогатинщині зафіксовано візерунок із чорною сіткою, червоним контуром мотивів
та послідовною горизонтальною зміною чорного, блакитного та жовтого кольорів
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у них (іл. А 4.2.18, 4.2.19). Усі контурні лінії візерунку із с Олесько на Львівщині
виконані чорним, а заповнення мотиву — темно-вишневим. У серединці ж
кожного з них обабіч червоного центру чергуються синій та зелений й блакитний
і жовтий кольори, які повторюються у трикутниках бічних сторін у маленьких
ромбиках завершень мотиву (іл. А 4.2.20). При обмежених декоративних засобах,
цей же орнамент трактували по-іншому у с. Звенигород Пустомитівського р-ну
Львівської обл. У центр кожного із центральних мотивів, в яких чергуються
темно-вишнева,

фіолетова,

синя

та

темно-зелена

барви,

вписали

чотирипелюсткову розетку. Крім того, зазначені кольори послідовно змінюються
у контурах мотивів, а червоні квадратики, розміщені на діагональних його
сторонах створюють відчуття ажурності та легкого мерехтіння (іл. А 4.2.21).
Хоча в опільських візерунках переважала сітчаста структура, а основним
мотивом був ромб, поширеними були орнаменти, які сформувались на основі
поєднань

квадратних

елементів,

зумовлених

технікою

виконання

—

«вирізуванням». Ромби чи квадрати заповнювались хрестоподібними мотивами з
п’яти квадратів, які могли чергуватись: в одному ромбі один мотив, в іншому —
чотири, а фон зашивався білою лиштвою. Доповнювати візерунок смуги, виконані
мережкою «роздвоєний прутик» (іл. А 4.2.22), який утворював зубчасту лінію.
Техніками «набирування» (поверхниця), занизування та низь вишивали
ромбоподібні фризи із бордюром. Від попередніх зразків їх відрізняла складніша
структура внутрішнього орнаменту, бордюр був утворений не іншими швами, а
кількома рядками домінуючого чи «ретязем», а їх зовнішній край складався із
простих зубчиків, а не з половинок мотивів основного орнаменту [259, № 602;
266, № ТК 4897]. Основним мотивом залишався ромб, а також «кичері» — мотив,
із гачкоподібними елементами, розміщеними з двох боків ромбу [214, c. 294],
доповнені «павучками», хрестиками та дрібними крапками, квадратиками тощо
(іл. А 4.2.23).
Такі візерунки були характерні для чоловічих святкових або весільних
сорочок. Їх вирізняла строга лінійність: контур, вишитий чорними нитками,
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заповнювався кольоровими, а простір між мотивами залишався незашитим (іл. А
4.2.24). Тобто, ритмічним чергуванням ліній утворювали прості геометричні
форми, які потім виділяли та підкреслювали за допомого кольору. Ці
орнаментальні фризи будувались за законом трикомпонентності, тобто для
впевненої передачі складного і різноманітного руху орнаментальних мотивів було
показано в композиції три фази цього руху (три різних розміри, три різних
повороти, три різних інтервали між мотивами) із періодичним їх повтором.
Інакше кажучи, відносно невелика кількість поворотів, розмірів мотивів, відстані
між ними і т. д. дозволяли створити різноманітність орнаментальних форм і
надати цілісності їх руху [118, c. 40—41].
Значне поширення хрестика, легкість виконання а також можливість
відтворювати ним найрізноманітніші мотиви та елементи, мало вплив і на
структуру опільського орнаменту. Зазначають, що вже на початку ХХ ст. у
вишивках побутували хрестикові орнаменти цілком взяті із альбому D.M.C.,
зберігаючи лише притаманний місцевості колорит [162, c. 20]. У 70-80-х рр.
ХІХ

ст.

художники

пропонували

народним

вишивальницям

довільно

розфарбовані компіляції узорів різних виробів з різних місцевостей, адаптовані
для вишивання хрестиком. Відповідно, подібні поліхромні геометричні орнаменти
траплялись

у

Золочівському,

Бережанському,
Бродівському,

Козівському

р-х

Перемишлянському

Тернопільської
р-х

Львівської

обл.,
обл.,

Рогатинському та Галицькому р-х Івано-Франківської обл. [25, c. 237]. Це
призводило до того, що межі між етнографічними районами поступово
розмивались, а специфіка орнаментики кожного з них втрачалась.
В опільській вишивці хрестиком початку — середини ХХ ст. все ще можна
відслідкувати сіткоподібний чи ромбоподібний композиційний каркас орнаментів
попереднього періоду, який приховувався під розмитими контурами та
непропорційно збільшеними мотивами рапорту (іл. А 4.2.25).
Розповсюдження друкованих таблиць із орнаментами сусідніх із Опіллям
етнографічних районів сприяло виникненню нових орнаментальних схем, в основі
яких лежали запозичені мотиви. Вдалось відслідкувати походження і появу
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одного з найпоширенішого на Рогатинщині візерунку, який складався із
поєднання двох смуг із різними мотивами у кожній з них. Нижня стрічка була
утворена ромбами зі зрізаними сторонами, які чергувались з перехрестями. У
верхній частині орнаменту розміщувались невеликі вазоно- чи пагоноподібні
мотиви. Подібний візерунок вперше був зафіксований Е. Кольбенгаєром на
Буковині [120, c. 58], а у 30-х рр. він був відтворений у альбомі орнаментів для
вишивки журналу «Нова хата». Розміщені поряд на одній сторінці візерунок з
Буковини та орнаментальну схему з Покуття потрактували як одну композицію і
відтворювали настільки часто у чисельних варіаціях, що сьогодні вважають його
типово опільським, не зважаючи на походження (іл. А 4.2.26).
Крім великої кількості ромбоподібних мотивів, у Рогатинському та
Галицькому р-х Івано-Франківської області поширеними були розетки, які
використовували для оздоби жіночих сорочок та запасок, розміщуючи їх у два
ряди чи пірамідально. Їх основою була восьмипелюсткова геометрична форма,
доповнена суміщеними простим та косим хрестами. Характерно, що кожна із її
пелюсток вишивалась іншим кольором, а накреслення самого мотиву практично
не змінювалось від виробу до виробу. Запаски з таким візерунком походять з
с. Жалибори Галицького району [259, № 1429], с. Діброва Рогатинського району
[259, № 80] та інших сіл Івано-Франківського Опілля. Таке групування, спільність
кольорових вирішень та поєднань цього мотиву із фризовим орнаментом із
декоративних «павучків» наштовхує на думку про існування таблиць, з яких його
могли відшити (іл. А 4.2.27).
Різноманітними були рослинні орнаменти оксамитових горсиків, жупанів та
запасок. Вони виконувались вільною гладдю, лиштвою бавовняними, вовняними
чи шовковими нитками, доповнювались бісером, блискітками тощо. Спільним для
всіх них було строго симетричне розміщення орнаментів відносно центральної
вісі симетрії (іл. А 4.2.28). Квіти могли об’єднуватись у галузки, сплітатись у
вінки, формувати стрічки, якими обшивались відкриті частини (іл. А 4.2.29,
4.2.30).

157

У коротких горсиках переважали дрібні квіткові мотиви, якими обшивали
пройму, пілочки, горловину, виточки на спинці, її низ. Така топографія декору
зустрічалась і в жупанах, проте у них на пілочках ще вишивали великі галузки з
квітами, листками, вінками, стрічками. У цих виробах часто виділявся нижній кут
яскравою квіткою або рухом галузки від центру до країв (іл. А 4.2.31). Інша схема
скеровувала гілки навпаки, до центру (іл. А 4.2.32). У будь-якому випадку,
квіткові мотиви у горсиках та жупанах рідко вишивались без листків і галузок,
останні з яких визначали загальний рух.
Традиції гаптування на очіпках продовжували вишивки шовком, виконані у
спокійних тонах салатового, рожевого, бузкового, фіолетового, кремово-жовтого.
У них великі мотиви квітів домінують, тоді як листки, малесенькі бруньки і
пуп’янки, а також дрібні квіти створюють своєрідне килимове заповнення, не
залишаючи вільного місця на виробі (іл. А 4.2.33).
У декорі горсиків, жупанів та запасок використовували рослинні мотиви
різних розмірів — від великих квітів у жупанах до дуже дрібних у стрічках
навколо горловини та пройми у горсиках. Великі квіткові мотиви могли бути
доповнені дрібнішими, і навпаки, до дрібних квіткових смуг могли додати галузку
з великими квітами. Окрім розміру, вони різнились також за ступенем стилізації:
від поданих надзвичайно реалістично та впізнавано, до узагальнених форм, у яких
квітка, пуп’янок, листок і галузка набули схематичного вигляду (іл. А 4.2.34).
Популярним у запасках, вишитих хрестиком, був візерунок із назвою
«турецькі тороки» [73, c. 20]. Умовні тороки ритмічно розташовували по краю
зигзагоподібної лінії орнаменту [266, № 26560 ТК 4072], або ж згрупували по трип’ять у пучках з одним центром [259, № 80] (іл. А 4.2.35). Китиці могли мати
вигляд ромбоподібної форми, а центр їх міг бути відмічений іншим кольором
[266, № 26489 ТК 4069], або ж нагадувати нанизані на нитку намистини більшого
чи меншого розміру [259, № 61] (іл. А 4.2.36).
В основі візерунків, виконаних із використанням аплікації кольоровим
сукном та плетеними або крученими шнурами лежали принципи почергової зміни
вужчих смуг нашитого в один ряд шнура із ширшими, виконаними кількома
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шнурами; поєднання різних ліній із зигзагоподібними чи хвилястими. Поширеним
був мотив трипелюсткової розети, який зустрічається практично у всіх сукняних
виробах Опілля, «сонечка» (укладені по колу стібки з одного центру), а також
різноманітні варіації рослинних галузок, різних за розміром та ступінню
узагальнення.

«Бородицю»

опанч

прикрашали

одним

ромбоподібним,

хрестоподібним чи мотивом у формі серця, який викладався шнуром одного чи
декількох кольорів і поєднував численні дрібні елементи (іл. А 4.2.37).
Яскравий колорит із поєднанням червоного, зеленого, жовтого, білого
кольорів відзначав дрібні рослинні мотиви оздоби кожухів. Поширеними були
мотиви бруньки, галузки і дрібних сонечок (іл. А 4.2.38).
Отже, відзначаємо значне поширення на території Опілля різноманітних
геометричних орнаментів в основі яких найчастіше була пряма сітка. Залежно від
техніки виконання, візерунки могли бути щільним чи ажурним, сприйматись на
просвіт або навпаки, затемнювати фон. В одному орнаменті зазвичай поєднували
прості геометричні мотиви, часто на основі ромба.
Рослинний орнамент з’являються спершу у вибійках, потім у промислових
вовняних тканинах, у сорочках, горсиках, а згодом — у оксамитових жупанах та
запасках. Орнітоморфних чи антропоморфних мотивів у візерунках, які
використовували для оздоби одягу, виявлено не було. Проте вони були присутні у
домашньому текстилі (такому як скатертини, рушники, покривала на ліжка тощо).
Хрестикові орнаменти відповідали структурі полотна, укладаючись рівними
вертикальними чи горизонтальними смугами. Вільна чи контурна лиштва
дозволяла створювати вигнуті лінії, напрям руху яких могла обмежити лише уява
виконавця. Кращі їх зразки перегукуються із гаптуванням, поширеним у
попередні періоди.
Для

Опілля

притаманним

є

поєднання

рослинної

орнаментики

із

геометричною у готових компонентах народного вбрання, коли один виріб
декорований рослинною орнаментикою, а інший — геометричною. Тенденція,
притаманна народній ноші тих місцевостей, де у вжитку було фабричне полотно з
рослинними малюнками, з яких шили найчастіше спідниці, рідше – жіночий
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нагрудний одяг, тоді як сорочки продовжували оздоблювати геометричними
візерунками, тобто рослинні візерунки фабричного полотна поєднувались із
геометричними вишитими. Таке сполучення притаманне більше жіночому
комплексу вбрання аніж чоловічому, у якому домінували геометричні візерунки.
У 20-30-х рр. ХХ ст. із формуванням комплексу жіночого народного вбрання,
який включав у себе вишитий горсик чи жупан, оксамитову чи полотняну запаску,
нагрудний жіночий одяг зазвичай оздоблювався рослинними орнаментами (зразки
із геометричними узорами поодинокі [259, № 519]).
Сполучення рослинних мотивів із геометричними у межах одного виробу
(натільного, поясного чи верхнього) можливим було:
1. із домінуванням геометричних мотивів [266, № 1986 ТК 751; 266, № 2358
ТК 767], коли рослинні фризи оздоблювали лише якусь частину виробу
(найчастіше, у жіночих сорочках), горловину, а у декорі рукавів, манжетів, коміра
чи уставки використані рослинні схеми;
2. із перевагою рослинних мотивів [266, № 2608 ТК 4059]. У жіночих
сорочках уставки та рукава під уставкою прикрашались рослинним орнаментом, а
манжети та стійка - геометричними або сильно геометризованими мотивами. У
жупанах 20-30-х рр. ХХ ст. периметр виробу (вилоги, пілочки, низ пілочок і
спинки,

кишені

та

лінії

пришивання

деталей

спинки)

прикрашались

декоративними швами одного або кількох кольорів, тоді як вся площа пілочок
заповнювалась рослинними мотивами [8, № 958; 8, № 1156].
3. геометричні і рослинні мотиви використовуються у рівних пропорціях
[266, № 2376 ТК 768; 266, № 1965 ТК 4165]. У такому випадку площини заповнені
рослинними

та

геометричними

орнаментами

могли

відрізнятись,

але

композиційно вони були врівноваженими між собою і важко було визначити
перевагу одного з них. Так, зазвичай, рослинний візерунок, який сприймався як
легший, розміщувався на всьому полотнищі рукава та на пазусі, тоді як уставка,
стійка та манжети прикрашали геометричні мотиви. Всуціль заповнюючи тло
кольоровими візерунками, вони сприймались важчими і врівноважували рослинну
композицію. У жіночих опільських сіраках, свитах та спенцерах смуги різної
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ширини поєднувались із рослинними мотивами «гільця» [214, c. 285] — хвилястої
лінії з листками.
Геометричні мотиви могли комбінуватись не лише із рослинними. У
опільських полотняних запасках використовували також національні символи,
наприклад тризуби. Їх вирішення традиційно базувалось на сіткоподібній
макроструктурі, у центральні ромби якої були вписані стилізовані тризуби [259,
№ 60, 61]. Помітно, що мотив цей був новим для вишивальниць і стару схему
оздоби цього поясного одягу дещо спростили, шукаючи місце для нього.
Отже, характер накреслення мотивів, принципи їх укладання у схеми,
об’єднання окремих схем у композиції залежали від матеріалу та техніки
нанесення. Чіткістю, лінійністю та ритмічністю відзначаються ткані геометричні
візерунки. У вибійці подібні прості мотиви отримують певну варіативність у
трактуванні

завдяки

«виколюванням»,

особливостям

«вирізуванням»,

їх

створення

лічильною

та

нанесення.

лиштвою,

Вишиті

низинкою

чи

занизуванням, «набіруванням», «верхоплутом» чи хрестиком геометричні мотиви
трактуються по-різному. Велике значення тут відіграють полотно, на якому
вишивають візерунок, нитки, які для цього використовуються, характер нанесення
основних стібків (горизонтальний, вертикальний чи діагональний), поєднання
швів між собою. Найбільш спрощеного та схематичного вигляду опільський
геометричний орнамент набув із застосуванням хрестика, який нівелював
рельєфне багатоманіття, притаманне для поєднання кількох декоративних швів у
одній композиції чи для складених швів (таких як «верхоплут»). Хрестик
дозволяв легко відтворювати та поширювати візерунки будь-якого накреслення,
натомість позбавляючи їх світло-тіньової гри, прив’язуючи до поверхні та
надаючи одноманітного звучання усім елементам орнаментальної композиції,
зумовленого розміром хрестика. Поширення таких композицій супроводжувалось
активним впровадженням поліхромії у народній вишивці. Не ставлячи під сумнів
соціально-економічні передумови цього процесу, зазначимо, що у художньому
відношенні

багатоколірність

дозволяла

рельєфності та світло-тіньових нюансів.

дещо

компенсувати

відсутність
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Крім того, проведений аналіз збережених артефактів, свідчить про
збереження загальної структури опільських орнаментів, які виконувались
кількома швами. Так, в основі більшості з них лежить ромб у поєднанні із
меншими за розміром трикутниками, квадратами, «звіздами» тощо.
Рослинні мотиви схематичного накреслення у кінці ХІХ ст. на Опіллі
використовували у декорі жіночих спенцерів, жіночих та чоловічих сіраків та
кожухів. У даному контексті мова йде про дуже умовне трактування окремих
елементів. Проте, з 20-30-х рр. ХХ ст. поширюються більш реалістичні рослинні
мотиви. Їх виконували хрестиком на жіночих, рідше — чоловічих сорочках. Для
більшості таких композицій притаманне стрічкове розміщення мотивів. У
горсиках, жупанах та запасках об’єднані в галузки, гілки, букети чи вазони, вони
практично всуціль заповнюють площину виробу.
4.3. Колористика декору
Цілісна композиція народного вбрання Опілля передбачала відповідні
кольорові співвідношення, які б сприяли єдності компонентів, створювали ритм,
підсилювали ідейний задум. Водночас колорит, як один із найбільш впливових
засобів у композиції, слугував певною маркаційною межею між своїми і чужими.
У комплексі народного вбрання важливий був не окремих колір, а їх
гармонійне поєднання. Колористична єдність разом із правильно організованими
тоновими та фактурними відношеннями об’єднували окремі компоненти у єдине
ціле, сприяли емоційній виразності ідейно-образного задуму [9, c. 18]. У
народному вбранні Опілля така єдність виявляється на двох рівнях: у поєднанні
великих локальних плям домінуючого кольору основного матеріалу, з якого
пошитий той чи інший компонент; поєднання кольору тла із тотожним чи
контрасним до нього декором.
На відміну від доморобних тканин, кольорова гама яких обмежена біловохристо-коричневою гамою, у фабричних матеріалах варіації кольорових
відтінків практично необмежені. Така кольорова диференціяція зберігається не
лише

у

тканинах,

вона

притаманна

практично

всім

матеріалам,

які
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використовувались для створення комплексу опільського народного вбрання.
Один з небагатьох вийнятків становили живі квіти для дівочих вінків.
Не зважаючи на те, що фабричні тканини у пошитті компонентів народного
вбрання на Опіллі використовувались ще із середини ХІХ ст., проте, у
зафіксованих дослідниками комплексах щоденного народного вбрання [62, c. 43—
57; 323, c. 39—41] все ж домінують доморобні матеріали, тоді як фабричні
спершу проникають у святковий комплекс і лише на межі ХІХ та ХХ ст. входять і
в щоденний вжиток. Тому відзначаємо, що кольорова гама основних матеріалів до
кінця ХІХ ст. будувалась на співставленні кольорів, отриманих завдяки природнім
барвникам. Домінуючими були природні кольори вибіленого лляного чи
конопляного полотна — спектр відтінків від білосніжного, молочно-білого, до
світло-сірого чи кремового. Такими були жіночі, чоловічі та дитячі сорочки,
чоловічі штани, жіночі запаски, чоловічі та жіночі полотнянки, жіночі намітки.
Подібного відтінку, проте іншою за структурою було доморобне світле сукно, з
якого шились чоловічі опанчі: молочно-білим, фактурним, щільним. У охристій
гамі, крім того, були солом'яні чоловічі брилі.
Співставлення локальних плям світлих відтінків було притаманне дитячому
комплексу, який складався лише з підперезеної сорочки у дітей до 5-6 років, а
також комплексу чоловічого вбрання, який будувався саме у такій світло-сіробілій гамі: біла сорочка та штани, полотнянка, солом'яний бриль.
У жіночому вбранні спідниці зазвичай були із поліхромним декором, який
порушував монотонність білого тла. Відтінки вибійки коливались від світлоблакитного до темно-синього, рідше — червоно-брунатного [63, c. 57] чи
теракотового [323, c. 41]. Кольорове вирішення «димок» будувалось із перевагою
світлого тла не вкритого фарбою або ж забарвленого. У першому випадку така
спідниця сприймалась легшою плямою у загальному комплексі, аніж друга. Крім
вибійчаних, у вжитку було переткане синіми чи червоними нитками доморобне
полотно [63, c. 58]. Тобто, у домашніх полотнах чергувались світле тла та синій
або червно-брунатний декор. Смугасту доморобну тканину, окрім компонентів
жіночого вбрання, використовували для пошиття чоловічих штанів та курток [63,
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c. 58]. Таке кольорове вирішення пожвавлювало чоловіче вбрання, додаючи
кольору до практично монохромного комплексу.
У тому ж випадку коли поясний одяг шили з «крамної» тканини, кольорів та
відтінків більшало. Найпоширенішими були тканини синіх відтінків, темночервоних, теракотових, чорних. Очевидно, що молоді дівчата віддавали перевагу
спідницям світлих відтінків (бежевим, рожевим), тоді як старші — темним. Із
тканин, які використовувались для пошиття спідниць часто шили жіночий
нагрудний одяг: катанку чи кафтаник. Отже, до практично монохромно-білих
сорочки і запаски додавалась кольорова динамічна пляма спідниці та найчастіше
парна їй катанка, що забезпечувало цільне сприйняття комплексу. Відомі випадки,
коли парним був поясний жіночий одяг, тобто, спідниця і запаска шились або з
тієї ж тканини, або із схожої за кольором та декором.
Жіночий головний убір, подібно по поясного одягу, міг бути виготовлений із
доморобного полотна (монохромним або з однобарвним декором) чи з
фабричного (поліхромним). Білі з тонкого полотна намітки перегукувались із
білими плямами сорочки і запаски, верхнього одягу і увінчували комплекс
жіночого вбрання, тоді як барвисті хустки слугували доповненням до спідниць,
вносячи кольоровий акцент, який нерідко посилювався живими квітами в дівчат.
Хустки, які носили дівчата, були, зазвичай, яскравих відтінків, тоді як одружені
жінки при роботі віддавали перевагу полотняним білим хусткам [7, арк. 6], а на
свята одягали «рябі» хустки, тобто темно-блакитну хустку з білими крапками [63,
c. 58]. Зазначають, що старші жінки носили чорні хустки з візерунчастими
бордюрами [63, c. 51].
Таким чином, співставлення кольорів у щоденному жіночому вбранні
будувалось наступним чином: біла сорочка, поверх якої одягалась біло-синя чи
біло-червона спідниця, біла запаска, катанка, яка зазвичай була виконана у тих
самих кольорах, що й спідниця, мереживний білий очіпок та біла полотняна
хустка. Зазначаємо ритмічне чергування кольорових плям, повтори, які
об’єднують комплекс у єдине ціле.
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Святкове та обрядове чоловіче, жіноче і дитяче вбрання передбачало
наявність верхнього одягу як необмінного атрибуту комплексу. Сіраки та опанчі
представляли

собою

градацію

молочно-білих,

світло-вохристих

відтінків,

брунатно-чорних, попелясто-сірих. Опанчі — типово опільський верхній одяг,
шили практично завжди із світлого доморобного сукна природніх відтінків, проте
є згадка, що у ХІХ ст. у Миколаєві носили блакитні опанчі [63, c. 5]. Сіраки ж,
порівняно з опанчами, відзначались ширшою кольоровою гамою. Вона
коливалась у межах природніх відтінків нефарбованого сукна (від молочно-білого
до темно-брунатного), а поширення того чи іншого відтінку було зумовлене
місцевими уподобаннями. Були села, де носили лише темні сіраки та світлі
опанчі, а були такі, де чоловіки віддавали перевагу темному сукну, тоді як жіночі
сіраки були світлими [63, c. 54].
Овечий кожух — верхній одяг, який також не рідко вдягали як святковий, у
кольоровому відношенні наближався до природніх відтінків сукна, проте його
кольорова градація коливалась у межах теплішої темно-вохристої гами,
характерної для вичиненої шкіри, доповнена чорним хутром на вилогах. Чорний
колір був притаманний і широко вживаним на Опіллі шапкам «на завісах»,
пошитих із чорного смушка.
Як окрему кольорову пляму, притаманну чоловічому та жіночому комплексу
святкового вбрання, слід розглядати жіночі та чоловічі чоботи, які, найчастіше,
були з чорної шкіри [59, c. 237].
Таким чином співставлення основних плям у святковому комплексі
чоловічого та жіночого вбрання відбувалось у межах охристо-сіро-коричнених
відтінків, оскільки верхній одяг практично повністю огортав фігуру. Темна пляма
сірака у жіночому вбранні пожвавлювалась яскравою спідницею та білою
запаскою, яка визирала з-під нього, а також барвистою бавовняною чи вовняною
хусткою на голові, або ж доповнювалась білою наміткою, що, контрастуючи із
темною плямою, привертала увагу до жіночого обличчя, підкреслюючи його
красу. У чоловічому ж комплексі ритмічно чергувались чорні плями шапки і
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чобіт, які обрамлювали світлу опанчу чи сірак, що також міг бути брунатним,
проте все-одно світлішим від чорного.
Яскравою кольоровою плямою у жіночому вбранні Опілля були бекеші, які
покривали найчастіше синім сукном та доповнювали сірим смушком на вилогах.
У кінці ХІХ — на початку ХХ ст. відбулось ряд змін у кольоровій гамі
народного вбрання, які були пов’язані із масовим впровадженням промислових
тканин. Ці зміни не були раптовими та одномоментними, проте заміна
доморобних матеріалів означала поступове витіснення притаманної їм гами
природніх тонів. Якщо у ХІХ ст. промислові тканини вводились у комплекс
святкового

вбрання

(переважно,

жіночого),

то

для

наступного

періоду

характерний зворотній процес: у жіночому та чоловічому святковому вбранні, які
складались переважно із промислових матеріалів та частково із купленого одягу,
залишаються компоненти, виготовлені із доморобних тканин, оздоблених вручну,
такі, наприклад, як вишита сорочка. Тобто, якщо у вбранні ХІХ ст. барвисті плями
фабричних матеріалів слугували композиційними акцентами, то до середини
ХХ ст. жіноча, чоловіча та дитячі сорочки стають чи не єдиною білою плямою у
багатобарвному комплексі.
Традиційним у чоловічому вбранні з початку ХХ ст. стає одяг, виконаний у
синіх, коричневих, чорних, та інших темних кольорах. Такий колорит
характерний як для щоденного так і для святкового вбрання. Виняток становили
ті місцевості, де у вжитку все ще залишались компоненти традиційного одягу,
такі як сіраки чи опанчі світліших відтінків. Проте найдовше у чоловічому
комплексі протримались вохристі кожухи, які у віддалених селах носили до 50х рр. ХХ ст. [7, арк. 23—25].
Загальна кольорова гама жіночого вбрання також видозмінюється. Легкі та
світлі кольори поступаються насиченим та яскравим чи глибоким темним.
Популярними стають шалянові спідниці, тло яких визначало домінуючий колір.
Залежно від місцевих вподобань, він міг бути білим, жовтим, червоним, зеленим,
синім, коричневим, вишневим, пурпуровим та чорним. Поділ на домінуючі
світліші чи темніші відтінки за віковою ознакою зберігається. Крім того, на
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весілля молода могла шила спідницю з білого шаляну, тоді як дружки — із
жовтого чи червоного [7, арк. 4, 9—11]. Шалянову спідницю одягали до вишитої
сорочки, а поверх неї — вишиту запаску. Відтінок сорочки, яку часто шили із
фабричних тонких полотен (найчастіше бавовняних), також зазнає змін. Із
молочно-білого з полиском (характерного для лляного полотна) чи матового
сірувато-охристого (притаманного конопляним виробам) він стає одноріднобілим, чистішим, але разом з тим холоднішим і позбавленим теплих відтінків,
характерних для доморобної тканини. Білими були і «гальки» — нижні спідниці.
Нагрудний жіночий одяг, разом із зміною форми та матеріалу, міняє
забарвлення. Смугасті катанки поступаються однотонним кафтаникам, а в кінці
ХІХ — на початку ХХ ст. у жіночий комплекс входять спершу короткі (трохи
нижче талії) горсики, вовняні однотонні, а потім оксамитові. Жіночий кафтаник,
пошитий із вовняною тканини, найчастіше був темних відтінків, навіть у дівчат,
тоді як дівочі горсики відзначались яскравими кольорами. Локального поширення
набули короткі безрукавки, пошиті із шалянової тканини різних відтінків, короткі
«блюзки»—«куцани» [7, арк. 7—8], які могли бути як білими (полотняними), так і
синіми, бордовими, чорними (вовняними).
Отже, у дівоче та жіноче вбрання рубежу ХІХ — ХХ ст. додається
різнобарв’я. Темні вовняні спідниці поєднуються із ясними запасками, темний
кафтаник чи світлий «куцан», поряд із традиційною полотнянкою, яку
продовжують носити (іл. А 4.3.1), практично повністю приховував білу сорочку,
або ж яскравий горсик доповнював її. Засади співвідношення кольорових плям
попереднього періоду все ще зберігаються, проте вбранню цього часу бракує
монолітності та однорідності комплексу ХХ ст. Це можна пояснити великою
кількістю декору на фабричних тканинах, які дрібнили форму, надаючи їй
динаміки, позбавляли її монументальності.
Довгі, до середини стегна, оксамитові «жупани» (камізельки), які замінили у
святковому жіночому вбранні горсики, кафтаники та «куцани» до середини ХХ
ст., шились із темно-вишневих, темно-зелених, темно-синіх чи чорних тканин.
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Популярними стали й оксамитові запаски. Жіноче святкове вбрання ще далі
відходить від традиційного, наближаючись до міських костюмів. У комплексі
залишається шалянова барвиста спідниця та біла вишита сорочка. Подекуди
продовжують носити полотняні запаски. Це веде до подальшої зміни в основних
кольорових масах, акцент на темних плямах та підкреслення контрасту зі
світлими. Проте, це не додає вбранню цілісності через велику кількість вишитого
декору, яким прикрашались оксамитові компоненти вбрання.
Таким чином, протягом ХІХ — першої половини ХХ ст. у колористиці
народного вбрання Опілля відзначаємо рух від світлих кольорів до темних із
поступовою заміною компонентів одного кольору іншими. Зрозуміло, що зміни ці
не відбувались у всьому етнографічному районі, нові форми поєднувались із
старими, проте тенденція до «затемнення» кольорової гами зберігалась повсюдно.
Ритмічне чергування темних і світлих плям, різнофактурність тканин, відмова від
верхнього одягу як компоненту святкового, спряли членуванню загального
комплексу, а велика кількість декору, виконаного барвистими нитками,
поглиблювала ці процеси.
Закономірно, що зміна основних кольорових плям жіночого, чоловічого та
дитячого вбрання була нерозривно пов’язана зі змінами кольору декору.
У вишивці західноукраїнських земель із давніх часів провідне місце займав
червоний колір [297, c. 83]. Поєднання білого і червоного, притаманна усім
слов’янським народам, у кожній з етнічних та етнографічних традицій виражалась
у певному кількісному та пропорційному співвідношенні [138, c. 19]. У ХІХ ст. в
оздобі опільського народного вбрання домінував білий, який використовували у
декорі жіночих, чоловічих та дитячих сорочок, жіночих запасок [63, c. 50]. Це
твердження, однак, у кольоровому відношенні не таке однозначне і може
передбачати декілька варіантів декорування, а саме: вишивку невибіленими
нитками по вибіленому полотну, вишивку бавовняними нитками, які практично
зливались із вибіленим полотном; вишивку шовковими нитками, які виділялись
завдяки полиску на матовому тлі. Перших два варіанти були найбільш
поширеними у ХІХ ст. і відображали загальну концепцію розвитку та еволюцію
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української народної вишивки [84, c. 67] та були у вжитку ще на початку ХХ ст.
[101, c. 273—277]. У цьому випадку вишиваний декор виділявся на загальному
білому тлі не завдяки кольору, а завдяки фактурі, яку створювали вишивальні
техніки (такі як виколювання, вирізування, стебнівка, лиштва). Зв’язок між тлом і
декором будувався на нюансних співвідношеннях, делікатно акцентуючи увагу на
відкритих ділянках сорочки, таких як пазуха, комір, манжети. Під коміром у
чоловічому і жіночому комплексі вбрання розміщувався кольоровий (червоний)
акцент, який у першому випадку був червоною гарасівкою, якою зав’язувалась
чоловіча сорочка [63, c. 43; 323, c. 39], а у другому — разками «щирого» намиста
[59, c. 237] (іл. А 4.3.2), які подекуди доповнювали дукачами, медальйонами
(«менделиками»), хрестиками. Червоний у верхній частині вбрання перегукувався
із зазвичай червоними чоловічими та жіночими вовняними крайками [63, c. 53],
які одягали поверх поясного одягу чи верхнього.
Вишивкою, нашитим фабричним мереживом, вистроченими складками тощо
оздоблювали і жіночі запаски, хоча колір їх у ХІХ ст. залишався незмінним [323,
c. 38]. Отже, декор білих компонентів народного вбрання спершу був також
білим, додаючи ажурності виробу, він, спершу, не вносив кольорових барв, а
лише доповнював, урізноманітнював їх.
Декор верхнього вбрання Опілля ХІХ ст. відзначався більшою кількістю
кольорів. Молочно-біле, сіре чи коричневе сукно сіраків та опанч, вохристі
відтінки кожухів були вдалим тлом для яскравої вишивки. Найбільш вживаними
та повсюдно поширеними були вовняні нитки та фабричне сукно малинового та
синього кольорів [63, c. 55]. У Жовківському та Золочівському р-ах Львівської
області, окрім червоного, використовували зелений та блакитний. Крім того,
збереглись свідчення про оздобу чорних сіраків білими шнурами, а білих опанч —
чорними [63, c. 45]. У Рогатинському р-ні Івано-Франківської області
характерними були червоно-зелені поєднання [7, арк. 26—28]. Загалом,
відзначаємо загальну тенденцію до контрастних співставлень, яке будується не
лише на доповнюючих кольорах, а й контрасті між спокійним монохромним тлом
і яскравим барвистим декором.
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Для верхнього хутряного одягу, чоловічих та жіночих кожухів, жіночих
бекеш також були притаманні контрастні поєднання. Основне вохристе тло
кожуха доповнювали чорні вилоги коміра чи викоти рукавів, та темно-синє сукно
бекеш контрастувало із світло-сірим смушком. У першому випадку бачимо
контраст світлого тла із темним декором, посилений у тому випадку, коли на
кожух одягали білу полотнянку [59, c. 267] (іл. А 4.3.3), у другому ж навпаки —
тло темне, і декор виділяється не лише за кольором, а й за тоном. Кожухи, крім
того, вишивали пряденим і непряденим червоним та зеленим шовком [63, c. 47], а
бекеші доповнювали золотим позументом — контрастним за кольором і
фактурою до темно-синього сукняного тла.
Отже, кольорові співставлення між тлом та декором у натільному, поясному,
нагрудному та верхньому одязі будувались за відмінними принципами. У
натільних та поясних компонентах вбрання спершу домінували нюансні
співвідношення, контраст був характерний для оздоблення верхнього одягу. Це
підкреслювало творчий задум комплексу народного вбрання та підсилювало його
маркаційні властивості.
У кінці ХІХ — на початку ХХ ст. поєднання яскравих червоних, жовтих,
помаранчевих, зелених, рідше — синіх, фіолетових, блакитних кольорів,
співставлення їх в межах одного виробу почали застосовувати для декору жіночих
та чоловічих вишитих сорочок, жіночих горсиків, жупанів, запасок. Нашитий
декор (стрічки, мереживо, позумент гарус) також ще певний час залишався у
жіночому вбранні, тоді як композиційна структура чоловічого одягу максимально
зблизилась із міським, втративши свою етнографічну своєрідність.
Поширення

тканин

промислового

виробництва

почало

витісняти

із

народного вбрання біле полотно і традиційні способи його орнаментації тканими
та вишитими орнаментами [138, c. 19]. Заміна домотканого полотна на
промислове спершу відбулась у чоловічому та жіночому поясному та нагрудному
одязі, тоді як верхній одяг із домашнього сукна поступово виходив з ужитку.
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Ці зміни у матеріалі

зумовили і зовсім іншу систему декору, стримані

кольори у загальній структурі вбрання, та барвистість у вишивці. Характерними
для чоловічих сорочок стали червоно-чорні поєднання, червоно-чорно-зеленожовті із додаванням помаранчевого, синього, фіолетового. Доступність ниток
найрізноманітніших

кольорів

підсилювала

та

поглиблювала

ці

процеси.

Кольорова гама вишивки почала визначатись не існуючою традицією, а
особистими вподобаннями вишивальниці, а отже і множилась кількість ймовірних
кольорових поєднань. Біле поле сорочки стало своєрідним полотном, на якому
кожна вишивала обраний орнамент у тій кольоровій гамі, яка більше їй
подобалась, а темні штани міського крою та цілком міський піджак, пальто тощо
стали своєрідним обрамленням для декоративно-активної вишивки. Вона
залишилась чи не єдиною оздобою уніфікованого чоловічого комплексу, його
кольоровим і композиційним акцентом.
У жіночих сорочках колір декору також змінюється, нічим не обмежуючи
кількість використаних кольорів та їх відтінків. Домінантними та найбільш
поширеними залишаються чорний та червоний, жовтий, помаранчевий, синій і
зелений. Часто червоний заміняв темніший відтінок — вишневий або пурпуровий,
Поширеним також були поєднання червоного, помаранчевого, жовтого, чорного із
салатовим чи зеленим; чорного, помаранчевого, бордового та зеленого. У оздобі
«гальок» майстрині намагались відтворювати візерунки у тих же кольорах, які
були використані у сорочках.
Завдяки багатобарвному декору, загальна поліхромність народного жіночого
вбрання лише посилювалась, тоді як акцентами стали виступати монохромні,
однобарвні ділянки, незаповнений простір яких виділявся на барвистому тлі.
Тому цілісне сприйняття жіночої фігури порушується, а компоненти, кожен з
яких був прикрашений у свій спосіб, перестали бути монолітною конструкцією,
ансамблем.
Декор оксамитових чи вовняних жупанів, горсиків та запасок також
будувався на контрастних зіставленнях: основний колір матеріалу був темним
тлом, на якому розгорталась різнобарвна композиція. Ці компоненти жіночого
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вбрання могли бути оздоблені лише вишивкою шовком, волічкою, бавовняними
нитками; вишивкою, доповненою бісером, стеклярусом, блискітками; лише
бісером, стеклярусом та блискітками. Кольорова гама таких композицій
різнилась. У першому випадку стилістика виконання рослинних орнаментів
зумовлювала особливості підбору ниток: кольори геометризованих мотивів
більше узгоджувались з фоном, перебуваючи із ним у гармонійній єдності, тоді як
виконуючи галузки і квіти натуралістично, прагнучи відірвати їх від тла, надати
об’ємності, правдоподібності, майстрині за основу брали яскравіші кольори,
використовували по кілька відтінків одного кольору для світло-тіньової передачі
об’єму (іл. А 4.3.4).
Так, наприклад, у вишивці лиштвою чорного оксамитового жупана, для
квітів могли були використані 3-4 відтінки рожевого, які становили тональну
градацію від світлого до темного, доповнені білим, 2-3 відтінки зеленого, стебла
ж були вишиті коричневим. Крім того, шовкові нитки, використані у виробі,
створювали додаткову гру світлотіні, підсилену об’ємними швами (іл. А 4.3.5). У
стилізованих рослинних мотивах кожна квітка виконувалась одним кольором, а їх
стебла не обов’язково були зеленими. Крім того можемо виділити два способи
організації кольорів у вишивці горсиків, жупанів та запасок:
1.

пастельна палітра, збудована на нюансних співвідношеннях кольорів,

коли у вишивці квітів, стебел та листків представлені різні відтінки одного
кольору або ж розбілені кольори: світло-фіолетовий, ніжно-рожевий, персиковокремовий, світло-салатовий тощо;
2.

контрастна палітра, у якій поєднуються відкриті кольори: червоний,

жовтий, зелений, синій, білий, рожевий, фіолетовий тощо.
Доповнення бісером, склярусом чи лелітками не порушувало композиції, не
вносило суттєвих кольорових коректив, а відбувалось у заданому вишивкою
ритмі та в обраних кольорових співвідношеннях.
Коли ж декор виконувався лише вишивкою бісером чи склярусом, у
кольоровому плані він, зазвичай, менше виділявся на тлі, аніж вишитий. Його
палітра обмежувалась 4-6 кольорами, які могли бути відкритими (наприклад,
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поєднання червоного, зеленого, жовтого, синього і білого) чи приглушеними
складними (сріблястий, теракотовий, темно-зелений, бордовий) (іл. А 4.3.6). Для
довгих жупанів, оздоблених бісером, були притаманні симетричні орнаменти,
мотиви яких подавались лише контуром, а тому колір дрібного бісеру, лінійно
нашитого на оксамитове тло губився на ньому. Композиції ж коротких горсиків, у
яких нашиті кількома рядами намистини одного кольору утворювали виразну
пляму основного мотиву, були більш декоративно-виразними та легшими у
прочитанні, барви у них звучали краще, а їх блиск лише посилювався глухим
оксамитовим тлом (іл. А 4.3.7).
Колорит дитячого вбрання був підпорядкований тенденціям, характерним
для одягу дорослих. Пошитий на кілька розмірів більшим, дитячий одяг зазвичай
виконувався у тій самій кольоровій гамі, що й дорослий і з перевагою яскравих,
світлих кольорів. Фотоматеріали [26, 267—271] підтверджують це. Сіраки матері
та дочок могли бути скроєні за тим самим принципом та оздоблені із
використанням тих самих орнаментальних мотивів, проте жіночий сірак був
темним, а дитячі — світлими (іл. А 4.3.8). Крім того, помітна тяга до спрощення у
кольорових співвідношеннях та декорі дитячого вбрання. Особливо важливою
була оберегова функція сорочок для дівчаток і хлопчиків, оскільки у них не лише
ті частини, які дотикались до тіла оздоблювались, а й усі конструктивні шви
прокладались червоними нитками. Крім червоних, могли використовувати
жовтий, помаранчевий, різні відтінки зеленого. Чорного кольору у декорі
дитячого вбрання старались не вживати.
У 30-50-х рр. ХХ ст. в щоденному вжитку були найрізноманітніші
промислові вироби, куплені чи переслані з-за кордону [7, арк. 4], кольорову
специфіку яких важко прослідкувати. Вишитий декор зберігся у дитячих сорочках
обох статей, нагрудному одязі для дівчаток (умовно кажучи — безрукавках,
оскільки у даному випадку важко сказати яку саме форму жіночого одягу вони
наслідували), запасках. Для спідничок брали зазвичай шалян яскравих кольорів
(червоний, синій, зелений [7, арк. 2]), хоча іноді, за браком вибору, шили із
матеріалу, який був у наявності [7, арк. 10].
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Загалом, у формуванні колориту народного вбрання Опілля можна виділити
наступні етапи:
1.

протягом ХІХ ст. домінували доморобні матеріали, які зумовлювали

світлу гаму, а забарвлення декору було підпорядковане основним кольоровим
плямам. У натільному, нагрудному чоловічому та жіночому одязі домінували
нюансні співвідношення, тоді як для верхнього одягу були притаманні контрастні
співставлення. Жіночий та чоловічий поясний одяг нерідко поєднував ці дві
тенденції. Окрім природніх відтінків полотна, сукна та шкіри, використовували
синій, червоний, рідше зелений та блакитний кольори.
2.

У кінці ХІХ — на початку ХХ ст. із ширшим застосуванням

фабричних тканин для пошиття одягу спостерігається тенденція до зміни
кольорової гами у бік темнішої. Улюбленими стають темно-синій, коричневий,
бордовий, чорний кольори для обох статей, у дитячому та дівочому одязі
використовують червоні, рожеві, вохристі відтінки. У вишивці сорочок
розширюється палітра кольорів, поєднання помаранчевого, червоного, чорного та
зеленого доповнюються синіми, фіолетовими, бордовими кольорами. У вжиток
входять шалянові полотна білого, жовтого, червоного, вишневого, синього,
зеленого та чорного забарвлення.
3.

У 20-30-х рр. ХХ ст. відбувається ще більше зближення із міським

вбранням, у чоловічому комплексі широко вживаними стають темні костюми, а в
жіночому — оксамитові комплекти із жупана та запаски. Шалянові спідниці
практично повністю витісняють вовняні однотонні. Кольорова гама вишиваних
сорочок і далі строката, а в оздобі горсиків та жупанів починають
використовувати, крім шовкових, вовняних та бавовняних ниток, кольоровий
бісер (найчастіше відкритих жовтих, червоних, зелених, синіх та білих кольорів).
Оксамитові тканини найчастіше були у темній гамі: бордові, темно-сині, темнозелені, теракотові, чорні.
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Висновки до розділу 4
У

четвертому

розділі

проаналізовано

топографію

розміщення

конструктивного, площинного структурного й поверхневого декору. Одним із
найчастіше вживаних конструктивних прийомів було призбирування, яке
дозволяло змінювати площину виробу відповідно до утилітарних та естетичних
потреб. Воно використовувалось у вигляді малопомітного морщення або ж
об’ємного укладання у фалди практично в кожному компоненті народного
вбрання Опілля за виключенням полотнянок і плахт.
Підкреслення

конструктивних

ліній

здійснювалось

за

допомогою

площинного декору (поверхневого способу його нанесення). Така оздоба у
натільному одязі була малопомітною, виконаною нитками, близькими до кольору
основного полотнища. В окремих одиницях верхнього сукняного одягу,
наприклад, у жіночих спенцерах чи чоловічих опанчах, декор розміщувався
вздовж цих ліній, підкреслюючи і виділяючи їх яскравими кольоровими смугами
шнурування (сіраки, опанчі), кольоровою вишивкою (спенцери), промисловим
позументом (бекеші).
Кількість декоративних деталей у компонентах вбрання різнилась. Значною
варіативністю відзначалось вирішення горловини чоловічої чи жіночої сорочки
(обшивка, стійка чи комір, який також відрізнявся шириною і ступенем
заповнення поверхневою оздобою). У верхньому сукняному та хутряному одязі
декоративними деталями, як правило, були комір, вилоги на пілочках, викоти
рукавів, декоративні клапани кишень. У жіночих сіраках та чоловічих капотах
акцент робили на оздобленні коміра, в чоловічих опанчах — на вилогах пілочок
та «бородиці».
Розміщення площинного декору зумовлювалось матеріалом, техніками його
нанесення та конструктивними вирішення компонентів народного вбрання. В
опільському одязі

площинний

спосіб

нанесення

декору переважав над

структурним. Вишивкою оздоблювали чоловічі та жіночі сорочки, полотнянки,
свити, спенцери, сіраки, опанчі, кожухи; вибійкою — штани, спідниці, катанки і
кафтани; аплікацією — сукмани, курмани, сіраки, опанчі, кожухи.
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В

межах

другого

параграфу

розділу

проаналізовано

основні

типи

орнаментальних схем, поширених на Опіллі та визначено їхні домінанті мотиви.
Характер накреслення орнаментальних мотивів, притаманних поверхневому
декору, безпосередньо залежав від техніки їх виконання. Так, у саржевому ткацтві
укладання прямих та скісних ліній у різних напрямках отримало назву «в
сосонку», «в зубці», «у вічка», «цвисти». Для перебірного ткацтва були
притаманні мотиви ромба, розети, перехрестя, s-подібні мотиви, «павучки»,
«півпавучки».
Орнаментальна схема сітчастого плетіння, за допомогою якого виконували
жіночі очіпки, складалась із різних за розміром ромбів по різному згрупованих.
Особливості їх накреслення були відображені у назвах: «віконця», «баранячі
серця», «колена смерека», «медвежі лапи» тощо.
Для опільської вибійки характерні були чергування однакових або різних за
шриною смуг з розміщеними між ними дрібними геометричними мотивами:
хрестиками, ромбами, s-подібними мотивами, зигзагами, колами, овалами,
трикутниками, зірочками, розетами, окремими крапками чи їх групами.
Поширеним був також сітчастий орнамент «городнички».
У вишивці характер накреслення мотиву чи елементу орнаменту визначався
обраним для цього швом. Для «городоцького» шва характерними були поєднання
«ланцюжка», «кривульки», «перетяганки», «купначок», «зубців» із «місячиками»
та «півмісячиками». У верхоплуті назву отримали сталі орнаменталі схеми
відповідно до домінуючого у них мотиву: «половинки», «кривулька», «решітка»,
«клинці». Вишивка хрестиком відзначалась багатством стрічкових та сітчастих
композицій, основі яких найчастіше був ромб у поєднанні із меншими за
розміром трикутниками, квадратами, «звіздами» тощо.
У кінці ХІХ ст. були поширені рослинні мотиви схематичного накреслення,
виконані лиштвою. Проте, з 20-30-х рр. ХХ ст. поширюються більш реалістично
трактовані орнаментальні форми, укладені в галузки, гілки, букети чи вазони.
Аналіз колориту народного вбрання дозволив прослідкувати поступову
заміну світлої гами у жіночому та чоловічому комплексі народного вбрання,
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притаманної домотканим матеріалам, на значно темнішу і строкату, зумовлену
застосуванням для пошиття одягу різноманітних промислових тканин. Разом з
тим, яскраві кольори, які у ХІХ ст. вживались найчастіше для оздоблення
верхнього одягу, в окремих елементах декору, з 20-30-х рр. ХХ ст. набувають
масового поширення у вишивці хрестиком та лиштвою.
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ВИСНОВКИ
Вивчення народного вбрання Опілля та особливостей його декору доповнює
наявні у сучасній мистецтвознавчій науці знання про народний одяг загалом,
розкриває нові можливості для інтерпретацій у дизайні сучасного вбрання завдяки
дослідженню оздоблення опільського одягу як самостійної художньої системи,
допомагає в уточненні меж цього етнографічного району.
В українському народному вбранні, при схожих компонентах та матеріалах
для їх пошиття, подібному крої виробів, художні відмінності яскраво проявились
у декорі одягу. З-посеред сусідніх, опільський вирізнявся простими й водночас
виразними композиційною структурою, нюансною колористичною гамою
натільного, поясного, нагрудного та верхнього одягу, головних уборів. Декор
відзначався поєднаннями традицій оздоблення сільського та міського вбрання,
залишаючись чутливим до впливів сусідніх декоративно-образних систем.
Проведене комплексне дослідження матеріалів, особливостей пошиття та
оздоблення одягу, варіативності поєднання компонентів народного вбрання у
ансамбль, дає підстави для наступних висновків.
1.

Аналіз основних наукових праць за темою показало, що, не зважаючи

на значний корпус краєзнавчої, етнографічної та мистецтвознавчої літератури,
присвяченої українському народному вбранню, опільська одежа вивчена
недостатньо, не стала об’єктом самостійного дослідження, а ті чи інші її елементи
фрагментарно висвітлені у контексті характеристики ширших питань. У поданому
дисертаційній праці автор пропонує вирішення дискусійних питань щодо
компонентів та декору народного вбрання Опілля.
2.

У процесі вивчення народного вбрання Опілля виникла необхідність

чіткого визначення компонентів опільського вбрання, окреслення характеру
особливостей їх крою, декору, поєднання у буденні і святкові комплекси. Аналіз
показав, що до жіночої ноші кінця ХІХ — початку ХХ ст. входили: сорочка,
спідниця, запаска, горсет, катанка, полотнянка, кафтан, сукмана, курман, сірак,
свита, спенцер, бекеша, кожух. Чоловічий комплекс становили: сорочка,
полотняні або сукняні штани, безрукавка, куртка, полотнянка, кафтан, сукмана,
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курман, сірак, опанча, капота, кожух. Цьому періоду притаманні конструктивні
вирішення компонентів із переважно доморобних матеріалів, на основі простих
геометричних форм, які грунтувалися на давніх традиціях крою та моделювання
виробів. Жіночі сорочки були уставкового крою, чоловічі — тунікоподібного,
поясний одяг біля пояса призбирувався, у верхньому домінував прямоспинний
крій, розширений з боків «вусами». На початку ХХ ст. у наслідок соціальноекономічних зрушень, у вжиток входять компоненти міського вбрання з інші
принципами конструктивного та декоративного вирішення. Жіночі горсети шили
«до стану» із закладанням виточок, кафтани, бекеші, капоти, а згодом і сіраки та
полотнянки, були відрізними по талії з рясно укладеними складками, або шились
за принципом свити «з проходкою».
3.

Класифікація декору народного вбрання Опілля дозволила глибше

проаналізувати його композиційну структуру, характерні особливості укладання
та поєднання різних типів декору в одному виробі. Відповідно до способу вжитку
розрізняємо з’ємний та нез’ємний декор. Перший відповідає групі об’ємних чи
накладних прикрас (наголовних, нашийних, нагрудних та поясних). У нез’ємному
декорі (як інтегрованій частині цілого виробу) відповідно до його пластичних
особливостей

виділяємо

конструктивний

та

площинний.

Конструктивний

складається із прийомів формотворення виробу та деталей, декоративна функція у
яких переважає над утилітарною (підкреслені конструктивні лінії, призбирування,
комірці, вилоги, манжети, викоти рукавів тощо). Площинний, у свою чергу,
поділяється на структурний (нанесений у процесі створення виробу) і
поверхневий (виконаний на вже готовій тканині, деталі чи виробі).
4.

Аналіз матеріалів для виготовлення та декорування народного

вбрання Опілля засвідчив перевагу доморобних матеріалів у кінці ХІХ — початку
ХХ ст. та домінування промислових тканин, ниток, мережива тощо у першій
половині ХХ ст. Домоткані конопляні, лляні чи зі змішаним складом сировини
тканини полотняного чи саржевого переплетення відзначались м’якою текстурою,
виразною фактурою, легкими відтінками зелених чи охристих кольорів. У той же
час у широкому вжитку були промислові матеріали: бавовняні (міткаль, батист,
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перкаль, бязь, мадаполам, памут), шовкові (муслін, сатин, маркізет, жоржет,
крепдешин, оксамит, шифон), вовняні (габардин, марселін, шалян). Тонші за
ручноткані, вони потребували інших принципів моделювання та засобів
декорування. Використовували домоткане чисто вовняне, із комбінованим
складом сировини або промислове сукно, а в окремих осередках і іноземного
виробництва. Перше мало щільнішу структуру, оксамитову матову поверхню, на
якій особливо яскраво прочитувались нашиті кольорові шнури, елементи
аплікації,

декоративні

шви.

Друге,

промислове,

завдяки

особливостям

виготовлення, було тоншим і м’якшим, його можна було укладати у дрібні
складки, а також використовувати для пошиття двошарових компонентів вбрання,
таких як, наприклад, бекеші. Для пошиття та оздоблення використовували шкіру
та хутро власного виробництва. Декор, нанесений ручноспряденими лляними чи
конопляними нитками, які для міцності іноді вкривали воском, дозволяв отримати
м’які нюансні ефекти, тоді як промислові кольорові бавовняні, вовняні та шовкові
контрастували фактурою і кольором із оздоблювальною поверхнею. Доморобні
шнури у декорі верхнього одягу сприймались об’ємніше та виразніше, аніж
промислові. У вжитку також були мережива, тасьми, позумент, виготовлені
вручну та промислові. Як прикрасу нерідко використовували кольорове
промислове сукно, шкіру, хутро.
До основних технік оздоблення опільського вбрання належали

5.

прийоми крою та шиття, ткацтво, плетіння, в’язання, вибійка, вишивка, аплікація.
За принципом нанесення декору виділяємо структурні (ткацтво, плетіння та
в’язання) і поверхневі техніки (вибійка, вишивка, аплікація). Декоративні
прийоми були притаманні більшості компонентів народного вбрання Опілля, а
саме: призбирування, рясування, укладання у складки, використання допоміжних
деталей, у яких декоративна функція переважала над утилітарною (комірці,
манжети, вилоги, викоти рукавів, бородиці тощо). У опільському вбранні тканий
декор

не

використовувався

так

широко,

як

на

Підгір’ї

чи

Волині.

Взаємозамінними були тканини з вибійчаними та тканими візерунками в пошитті
жіночого та чоловічого поясного та верхнього одягу. Вишивка ХІХ ст.
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відзначалась кольоровою стриманістю з домінуванням білих, червоних, чорних
кольорів і їх поєднань. Проте від кінця ХІХ ст. у вжиток входять багатобарвні
бавовняні, шовкові та вовняні нитки для традиційних швів (таких як
«городоцький», вирізування, виколювання, лиштви, стіба «на очка» тощо), а
також візерунків, виконаних хрестиком. Значно ширше застосовувалась, була
варіативнішою та багатобарвнішою, аніж у сусідніх етнографічних районах,
аплікація (кольоровими стрічками у поясному одязі, шнурами, сукном чи
позументом — у верхньому).
6.

У

компонентах

народного

вбрання

органічно

поєднувався

конструктивний і площинний декор, а схеми його розміщення у натільному,
поясному, верхньому полотняному, сукняному та хутряному одязі були зазвичай
сталими. Так, у жіночих та чоловічих сорочках конструктивні лінії, виділяли за
допомогою подвійних швів та змережування, призбирування було по лінії
вшивання рукава до уставки, біля горловини та по низу рукава, а з-поміж
декоративних деталей використовували обшивки, стійки, коміри, манжети.
Площинний декор розташовували по краях чи на стиках деталей: на комірі,
уставках, поликах, пазусі, манжетах чи обшивках. Для першої половини ХХ ст.
характерне розміщення декору не смугами, а суцільними площинами, які
повністю вкривали рукави та пазухи жіночих, коміри та манишки чоловічих
сорочок. У поясному одязі використовувалося призбирування, рясування, рідше
— укладання у складки по лінії талії, підкреслене конструктивними лініями на
поясі чи обшивці, ущільнення поділка за допомогою цупкої тканини чи «щіточки»
(у жіночих спідницях), застрочені «фалдошки». Площинний декор міг бути
структурним (переткана у смуги тканина) або поверхневим вибитим (вибійчані
полотна), нашитим (аплікація стрічками), вшитим (мереживо у запасках) чи
вишитим (геометричні та рослинні візерунки у запасках). Крім виконаних вручну,
часто застосовували вистрочені декоративні смуги, хвилясті і зигзагоподібні лінії
в поєднанні з нашитими атласними, сатиновими чи оксамитовими стрічками. Для
нагрудного одягу характерними були конструктивні лінії вздовж пілочок, по низу
виробу, по лінії пройми; застрочені вертикальні складки, декоративні «клапті» по
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низу горсета. Площинний, найчастіше вишитий декор, міг бути розміщений
смугами вздовж горловини та ростка, пілочок, по низу виробу, ліній пройми, або
ж у вигляді центральносиметричних композицій на пілочках і спинці. Крім того, в
оздобі нагрудного одягу використовували нашиті стрічки та вистрочені лінії.
Верхній одяг відзначався спорідненими принципами конструктивного декору з
урахуванням особливостей матеріалів для пошиття (полотно, сукно, шкіра та
хутро). Для прямоспинного крою були притаманні різноманітні розширення за
допомогою вусів для формування підкреслено приталеного силуету, обмаль
декоративних деталей, з-посеред яких найчастіше зустрічаються комір-стійка та
викоти

рукавів.

Вироби

з

відрізною

спинкою

мали

різноманітніший

конструктивний декор (призбирування або укладання у складки низу відрізної
спинки; декоративні деталі — комір, вилоги, викоти рукавів, клапани кишень,
розпірки тощо). Для першого і другого типу крою характерним було підкреслення
конструктивних ліній декоративними швами, шнурами, тасьмами чи позументом.
У площинному декорі сукняного одягу домінувала аплікація сукном, плетеними
чи крученими шнурами, тасьмою, позументом, доповнена вишивкою, інколи —
кутасиками біля кишень, на спинці чи по боках біля заборів чи «вусів»,
декоративними ґудзики на спинці.
7.

Виявлено, що в системі засобів оздоблення народного вбрання ХІХ —

початку ХХ ст. превалювали геометричні мотиви, характерні для декору,
виконаного ткацтвом, плетінням, вибійкою, в’язанням і вишивкою. Для
локальних осередків вишивки, таких як Городок, Перемишляни, Золочів,
притаманними

були

мотиви,

які

виконувались

окремими

швами

—

«городоцьким» та швом «на вічка». Серед орнаментальних мотивів із більшим
ареалом, властивим практично всім технікам виконання, був ромб і його
комбінації із іншими простими геометричними фігурами: хрестиками, розетами,
піврозетами, трикутниками, квадратами, зірочками. Його укладали в різноманітні
стрічкові та сітчасті композиції. Аналіз показує, що вже з кінця ХІХ ст. в обігу
були друковані видання та таблиці, з яких запозичували орнаменти, характерні
для Покуття, Буковини, Гуцульщини, а також авторські рослинні композиції,
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адаптуючи їх до власних критеріїв прекрасного, змінюючи колорит, коригуючи
схеми розташування. Рослинні мотиви кінця ХІХ ст. зустрічаємо в декорі
рогатинських комірців, а у 20-30-х рр. ХХ ст. розлогі фітоморфні композиції
використовували для оздоблення жіночих оксамитових і вовняних горсетів,
«жупанів» (камізельок) та запасок.
8.

Дослідження засвідчує, що колорит декору народного вбрання Опілля

змінювався протягом кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. від світлих
натуральних відтінків доморобних матеріалів до яскравих і темних фабричних. На
межі століть, у перехідний період, жіночий комплекс вбрання будувався на
зіставленнях білого полотна, світлого сукна та яскравих або темних відтінків
промислових вовняних чи бавовняних тканин, з яких шили спідниці й горсети.
Верхній одяг міг бути як світлим так і темним. Його виділяла яскрава поліхромна
вишивка та аплікація. У чоловічому комплексі цього періоду найбагатобарвнішим
був верхній одяг, який інколи доповнювали яскравими червоними поясами, тоді
як натільний і поясний ще залишався у природніх відтінках білого. У 20—30-х рр.
ХХ ст. загальний колорит зазнав значних змін із масовим використанням
промислових бавовняних, шовкових та вовняних тканин. М’яку нюансну гаму
змінюють контрастні зіставлення білої сорочки, темного горсика чи жупана та
спідниці; білого тла та яскравої поліхромної вишивки, яка могла вкривати всю
поверхню

запаски,

пілочок,

рукавів,

комірів,

манжетів

сорочки,

тощо.

Домінуючими у вишивці на Опіллі були поєднання червоної та чорної барви з
помаранчевою, зеленою, вкрапленнями блакитної та синьої, інколи фіолетової та
пурпурової. На темному тлі оксамитових чи вовняних горсиків, жупанів та
запасок

яскраво

виділялися

рослинні

композиції,

виконані

блискучими

шовковими чи бавовняними нитками, доповненими лелітками чи бісером. У
верхньому одязі зазвичай промислового походження також домінували темні
відтінки. У чоловічому комплексі вбрання світлою залишилася лише сорочка.
Така зміна, окрім економічних факторів, відображала емоційну напругу
міжвоєнних років, значні суспільні зрушення, які відбувались у той час.
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9.

У

пропонованому

дослідженні

декор

народного

вбрання

Опілля

розглядається, перш за все, як засіб збагачення та урізноманітнення площин
компонентів ноші. Важливою у цьому контексті є його інтегральна функція,
завдяки якій різні за фактурою, кроєм та кольором вироби поєднували в єдиний
ансамбль, принципи організації якого, з одного боку, були утилітарнодоцільними, а з іншого — втілювали естетичні уявлення творців і власників.
Водночас полісемантичність декору, що впливала на його структуру, також було
враховано. Він декларував рівень заможності власника, його соціальний стан,
вікову приналежність При спільності крою, оздоблення слугувало маркером, який
відрізняв щоденний одяг від святкового та обрядового. Опільський декор багатий
на нюансні різнофактурні співставлення у межах стриманої кольорової гами
доморобних матеріалів (полотна й сукна; сукна й хутра; полотна й декоративних
швів; сукна й кручених шнурів, шкіри; домотканого сукна та фабричного тощо).
Промислові матеріали (вовняні, бавовняні чи шовкові) та елементи декору (такі як
шнури, мереживо, позумент тощо) вносили контрастну напругу завдяки яскравим
кольорам, урізноманітнювали силует м’якими складками та рясуванням, додавали
ажурності (наприклад, мереживо), різноманітності фактур чи урочистості
(кольорові шнури, позумент). Яскравим кольоровим і композиційним акцентом у
ансамблі народного вбрання були нашийні прикраси та головні убори. У кінці
ХІХ — на початку ХХ ст. розміщення площинної оздоби було підпорядковане
формі окремих компонентів вбрання, тоді як у першій половині ХХ ст. відбулося
зміщення у бік декоративності. У цей час великі площини натільного, нагрудного
та поясного одягу часто розглядались як тло для розгортання вишитих
композицій.
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СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ
Ілюстрації до розділу 2
2.1.1. Жіноча сорочка уставкова. Перкаль, шиття. Львівська обл. Кін. ХІХ – поч.
ХХ ст. Інвентарний № ЛІМ 3113 TK 740.
2.1.2. Жіноча сорочка уставкова. Домоткане конопляне полотно, бавовняні нитки,
хрестик, стебнівка, щов «вперед голка», змережування. Поч. ХХ ст.
Львівська обл., Буський р-н. Інвентарний № ЛІМ 2827 ТК 2847
2.1.3.Фрагменти жіночої уставкової сорочки (комір-криска і манжет-«дуда»).
Домоткане

лляне

полотно,

бавовняні

нитки,

«городоцький

шов»,

«петельний» шов, «ретязь». Поч. ХХ ст. Городоцький р-н, Львівська обл.
Інвентарний № ЛІМ 2088 ТК 750.
2.1.4. Жіноча сорочка тунікоподібна. Домоткане лляне полотно, хрестик
стебнівка, обметування. Поч. ХХ ст. Рогатинський р-н, Івано-Франківська
обл. Інвентарний № ІЕМБ 981.
2.1.5. Жіноча сорочка уставкова. Домоткане конопляне полотно, хрестик,
плетіння голкою. Поч. ХХ ст. Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
Інвентарний № НМЛ 36671 НМТ 1228.
2.1.6. Жіноча сорочка уставкова. Домоткане лляне полотно, хрестик, лиштва,
стебнівка. Поч. 20-30 рр. ХХ ст. Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Інвентарний № МСКМС МС-ОН-036.
2.1.7. Комір жіночої сорочки. Промислова бавовняна тканина, бавовняні нитки,
лиштва вільного накреслення, виколювання. Кін. ХІХ ст. Рогатинський рн, Івано-Франківська обл. Інвентарний № НМЛ 39349/1 НМТ 4239.
2.1.8. Жіноча сорочка уставкова. Промислова бавовняна тканина, бавовняні
нитки, хрестик, стебнівка. Поч. ХХ ст. Перемишлянський р-н, Львівська
обл. Інвентарний № ЛІМ 8754 ТК 2847.
2.1.9. Старша жінка з дочкою та внуками. Поч. ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний № ФІН 11384.
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2.1.10. Блюзка жіноча. Маркізет, бавовняні нитки, вишивка по канві, хрестик. 30ті рр.. ХХ ст. Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний №
ІЕМБ 382.
2.1.11. Фрагмент вишитої запаски. Промислова бавовняна тканина, шовкові
некручені нитки, хрестик. 20-30 рр.ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 56.
2.1.12. Жіноча сорочка тунікоподібна. Промислова бавовняна тканина, бавовняні
нитки, хрестик. 20-40 рр. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № 29458/4 ТК
4152.
2.1.13. Мати з дочкою. Поч. ХХ ст. Рогатинський район Івано-Франківська обл.
Інвентарний № ФІН 11383.
2.1.14. Фрагмент спідниці-«димки». Домоткане лляне полотно, бавовняні нитки,
полотняне і саржеве переплетення, вибійка, рясування, шов «вперед
голка». Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 684/2
ТК 2740.
2.1.15. Спідниця-«димка» і спідниця-«фартух». Домоткане лляне полотно,
бавовняні нитки, вибійка, рясування, шов «вперед голка». Промислова
вовняна тканина. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний №
ЛІМ 684/2 ТК 2740; ЛІМ 3113 ТК 4389.
2.1.16. Спідниця-«димка». Домоткане лляне полотно, вибійка, рясування. Поч. ХХ
ст. Городоцький р-н, Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 1907 ТК 3765.
2.1.17. Спідниця. Промислова вовняна тканина, стрічки, рясування, «фалдошки».
Поч. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 3825 ТК 2526.
2.1.18. Фрагмент спідниці з «фалдошками». Промислова вовняна тканина,
стрічки, машинний шов, застрочені «фалдошки». Поч. ХХ ст. Львівська
обл. Інвентарний № ЛІМ 3825 ТК 2526.
2.1.19. Шалянова спідниця. Шалян, шиття. 30-ті рр.. ХХ ст. с. Черче,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ЛІМ 3677 ТК
2352.
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2.1.20. Фрагмент шалянової спідниці. Шалян, стрічки, шиття. Поч. ХХ ст.
Городоцький р-н, Львівська обл. Постійна експозиція ГРКМ.
2.1.21. Комплект жіночого одягу, який складався з сорочки, «гальки», «жупана»,
запаски. Сорочка, галька: промислова бавовняна тканина, бавовняні нитки,
вишивка хрестиком; «жупан», запаска: оксамит, некручений шовк,
вишивка лиштвою вільного накреслення. 30-ті рр. ХХ ст. Черче,
Рогатинський район Івано-Фрнківська обл. Власниця Кортяк М.А..
Інвентарний № ЛІМ 3677 ТК 2352; ЛІМ 3677 ТК 2353; ЛІМ 3677 ТК 2354;
ЛІМ 3677 ТК 2355; ЛІМ 3677 ТК 2356.
2.1.22. Запаска. Маркізет, крайка з бавовняних ниток, вишивка по брижах
бавовняними нитками. Перша пол. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний №
ЛІМ ТК 670.
2.1.23. Коссак. Ю. Жіноче вбрання. 1869 р. Червона Русь. Гравюра з книги
Zawadzki W. Obrazy Rusi Czerwonej. — Poznan: J. K. Zupanski, 1869. — S.
40.
2.1.24. Фрагмент запаски. Шалян, промислове мереживо. Перша пол. ХХ ст.
Жовківський р-н, Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 2322 ТК 667.
2.1.25. Запаска. Шалян, промислове мереживо. Поч. ХХ ст. с. Хишевичі,
Городоцький р-н, Львівська обл. Інвентарний № НМЛ 13776 НМТ 625.
2.1.26. Запаска. Оксамит, бавовняні нитки, тороки, склярус, лелітки, вишивка по
канві хрестиком. 20-30-ті рр. ХХ ст. Рогатинський р-н, Івано-Франківська
обл. Інвентарний № ІЕМБ 909.
2.1.27. Запаска. Оксамит, шовкові некручені нитки, тороки, лиштва вільного
накреслення. 20-30-ті рр. ХХ ст. с. Діброва, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний ІЕМБ № 487.
2.1.28. Полотняна запаска. Промислове бавовняне полотно, бавовняні нитки,
хрестик. 20-30-ті рр. ХХ ст. с. Лученці, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний ІЕМБ № 60.
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2.1.29. Полотняна запаска. Промислове бавовняне полотно, бавовняні нитки,
тороки, хрестик. 20-30-ті рр. ХХ ст. с. Підкамінь, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний ІЕМБ № 1002.
2.1.30. Родина Гой Івана та Магдалини Грицишин 1910-ті рр. с. Вербилівці
Рогатинського

району

Івано-Франківської

обл.

З

фотоархіву

М. Хабурського (м. Львів) [271].
2.1.31. Горсик. Промислова бавовняна тканина, домоткане лляне полотно,
бавовняні нитки, промислова бавовняна тасьма. Кін. ХІХ ст. Околиці
Львова. Інвентарний № ЛІМ 2262 ТК 1963.
2.1.32. Варіанти декоративного вирішення горсиків. Зліва: оксамит, промислова
шовкова стрічка, промисловий кручений шнур, лелітки, шнурування,
нашиті лелітки. Кін. ХІХ ст. Околиці Львова. Інвентарний № ЛІМ. Справа:
оксамит,

бавовняні

нитки,

оксамитова

стрічка,

лиштва

вільного

накреслення, стебнівка, "козлик». 20-30-ті рр. ХХ ст. с. Вікторів,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 42.
2.1.33. Жіноча безрукавка-«жупан». Промислова вовняна тканина, кручені
шовкові нитки, бісер, «ланцюжок», оксамитовий шов, стебнівка, лиштва
вільного накреслення. 1920-ті рр. с. Рогачин, Бережанський р-н,
Тернопільська обл. Інвентарний № МІГ КН 958.
2.1.34. Жіноча безрукавка-«жупан». Оксамит, бавовняні нитки, склярус, лиштва
вільного накреслення, стебловий шов, стебнівка. 20-ті рр. ХХ ст. с.
Куряни, Бережанський р-н, Тернопільська обл. Інвентарний № МІГ КН
1156.
2.1.35. Полотнянка довга. Домоткане лляне полотно, саржеве переплетення. Кін.
ХІХ — поч. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 3218 ТК 2254.
2.1.36. Полотнянка середньої довжини. Домоткане лляне полотно, полотняне
переплетення, «ретязь», стебнівка, лиштва. Жидачівський р-н, Львівська
обл. Інвентарний № ЛІМ 1907 ТК 3763.
2.1.37. Варінти крою жіночої полотнянки. Домоткане лляне полотно, полотняне
переплетення, лляні та бавовняні нитки, стебника. Кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
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1. с. Яблунівка, Буський р-н, Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 1965 ТК
783; 2. Жовківський р-н, Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 1965 ТК 799;
3. с. Хишевичі, Городоцький р-н, Львівська обл. Інвентарний № НМЛ
13777 НМТ 626.
2.1.38. Жіночий кафтан. Промислова вовняна тканина, оксамитова стрічка,
тасьма, аплікація, машинний шов. Кін. ХІХ ст. с. Долиняни, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл. Належала Кузенко К.С., тепер у власності
Кузенко М. (с. Долиняни, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.)
2.1.39. Спенцер. Домоткане сукно, промислова вовняна тканина, вовняні нитки,
лиштва, «ланцюжок», «ретязь», стебнівка, шов «назад голка», машинний
шов. Поч. ХХ ст. с. Пуків, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
Інвентарний № НМЛ 47308 НМТ 2280.
2.1.40. Жіноча «блузка». Промислова бавовняна тканина, бавовняні нитки,
хрестик,

машинний

шов.

20-30-ті

рр.

ХХ

ст.

с.

Звенигород,

Пустомитівський р-н, Львівська обл. Постійна експозиція МІДМЗ.
2.1.41. Жінка з двома доньками. 1910-ті рр. Рогатинський р-н, Івано-Франківська
обл. Інвентарний № МІГ КН 11968 ФАГ.
2.1.42. Жіноча опанча. Домоткане сукно, промислова вовняна тканина, вовняні
нитки, кручені і плетені шнури, кутасики, аплікація вовняною тканиною,
шнуркування, «ретязь», «ланцюжок», лиштва. Кін. ХІХ ст. Тернопільська
обл. Інвентарний № 14514 НМТ 655.
2.1.43. Жіночий кожух. Шкіра, хутро, шкіряні шнурки, кручені шовкові нитки,
лиштва. Кін. ХІХ ст. Львівська обл. Інвентарний № МНАП 0-5525 АП
14866.
2.1.44. Бекеша («венгерка»). Промислове сукно, хутро, позумент. Кін. ХІХ ст.
Бережанський р-н, Тернопільська обл. Інвентарний № ЛІМ 3113 ТК 962.
2.1.45. Верхній одяг молодиці. Поч. ХХ ст. с. Княгиничі, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний № ФІН 11385.
2.1.46. Варіант укладання жіночої хустки. Поч. ХХ ст. Галицький р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний № МЕХП МЕ ГУ 260 КВ 10457.
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2.1.47. Весільні вінки. Перша пол. ХХ ст. 1. Барвінок, шпарагус, штучні квіти,
дуте скло, стрічки, бинди. с. Бартатів, Городоцький р-н, Львівська обл.
Інвентарний № МЕХП МЕ ГУ 305 КВ 10502; 2. Барвінок, штучні квіти,
парафін, стрічки. Перемишлянський р-н, Львівська обл. Інвентарний №
МЕХП МЕ ГУ 325 КВ 10522.
2.2.1. Комплект чоловічого одягу. Домоткане конопляне полотно, машинна
строчка. Перша пол. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ІЕМБ 521.
2.2.2. Путятицький С. Селянин. м. Кам’янка Бузька, Львівська обл. 1840-1850 рр.
Інвентарний № ДЕМВ Arch. 1.3044.
2.2.3. Ржегорж Ф. Обжинки. 1890-ті рр. с. Збора, Калуський р-н, ІваноФранківська обл. Вміщено у Hryiuk S., Picnicki J. The Land They Left
Behind: Canada’s Ukrainian in the Homeland / Introduction by N.Valaskova,
Photography by F.Rehor. — Toronto : Watson Dwyer, 1995. — S. 86.
2.2.4. Чоловіча сорочка. Домоткане конопляне полотно, бавовняні нитки, хрести,
машинна строчка. 20-30-ті рр. ХХ ст. Буський р-н, Львівська обл.
Інвентарний № ЛІМ 1381 ТК 755.
2.2.5. Варіанти оздоби пазухи і стійки чоловічої сорочки. Промислова бавовняна
тканина, бавовняні нитки, занизування, низинка, «ретязь». Перша пол. ХХ
ст. Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 638,
1193.
2.2.6. Фрагмент чоловічої сорочки з манишкою. Перкаль, бавовняні нитки,
хрестик, машинна строчка. Перша пол. ХХ ст. м. Городок, Львівська обл.
Приватна колекція Владики Л. (м. Городок, Львівська обл.).
2.2.7. Чоловічі штани. Домоткане лляне полотно, сержеве переплетення,
стебнівка, шви «вперед голка», «назад голка». Поч. ХХ ст. Городоцький рн, Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 1986 ТК 774.
2.2.8. Коссак. Ю. Жіноче вбрання. 1869 р. Червона Русь. Гравюра з книги
Zawadzki W. Obrazy Rusi Czerwonej. — Poznan: J. K. Zupanski, 1869. — S.
40.
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2.2.9. Штани «до пояса». Домоткане лляне полотно, саржеве переплетення, шов
«вперед голка». Поч. ХХ ст. Буський р-н Львівської обл. Інвентарний №
ЛІМ 2430 ТК 772.
2.2.10. Родина Крайківських. 1910-ті рр. с. Різдвяни, Галицький р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 1188.
2.2.11. Портрет Ходака Михайла. 30-40-ві рр. ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний № ІЕНБ 1567.
2.2.12. Кульчицька О. Літній чоловічий одяг. 1913 р. с. Домажир, ІваноФранківський р-н, Львівська обл. (тепер Яворівський р-н, Львівська обл.).
Вміщено у Кульчицька О. Народний одяг західних областей УРСР /
О. Кульчицька — Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. —
Табл. 51.
2.2.13. Чоловіча полотнянка-«плахта». Домоткане лляне полотно, лляні небілені
нитки, саржеве переплетення, шви петельний і «вперед голка». Кін. ХІХ ст.
Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 3218 ТК 2254.
2.2.14. Чоловіча полотнянка (загальний вигляд і фрагмент (комір)). Домоткане
лляне полотно, лляні небілені нитки, саржеве переплетення, шов
петельний, хрестик. Миколаївський р-н, Львівська обл. Інвентарний №
ЛІМ 8545 ТК 2830.
2.2.15. Чоловіча полотнянка (спинка) «з проходкою». Домоткане лляне полотно,
бавовняні нитки, саржеве переплетення, змережування, шов петельний,
хрестик, лиштва. Поч. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 2358 ТК
1985.
2.2.16. Ржегорж Ф. Великодні гаївки. 1890-ті рр. с. Денисів, Козівський р-н,
Тернопільська обл. Вміщено у Hryiuk S., Picnicki J. The Land They Left
Behind: Canada’s Ukrainian in the Homeland / Introduction by N.Valaskova,
Photography by F.Rehor. — Toronto : Watson Dwyer, 1995. — S. 87.
2.2.17. Чоловічий «курман». Домоткане сукно, промислова вовняна тканина,
промислова тасьма, ґудзики, декоративна машинна строчка. Поч. ХХ ст.
Жовківський р-н, Львівська обл. Інвентарний № МНАП АП 7127 О 2576.
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2.2.18. Сількевич А. с. Дикова, повіт Рогатин. (тепер с. Дички, Рогатинський р-н,
Івано-Франківський р-н) 1887 р. Зі статті «Як одягались жителі Західної
України

в

1887

р.».

Польська

академія

наук.

Режим

доступу

https://www.facebook.com/RTROBERT13/media_set?set=a.203123103692381
7&type=3
2.2.19. Чоловічий сірак. Домоткане сукно «дреліх» (основа конопляна, уток
вовняний), вовняні нитки, кручені шнури, стебнівка, «козлик», стебловий
шов. Кін. ХІХ ст. с. Янчин, Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Інвентарний № НМЛ 30473 НМТ 1140.
2.2.20. Чоловіча опанча. Промислове сукно, промислова вовняна тканина, вовняні
нитки, кутасики, аплікація, шнуркування, «ланцюжок», виколювання. Кін.
ХІХ ст. с. Сороки, Пустомитівський р-н, Львівська обл. Інвентарний №
НМЛ 30033 НМТ 1137.
2.2.21.Селяни з околиць Львова. Кін. ХІХ ст. Львівська обл. Інвентарний № МІГ
КН 17985.
2.2.22. Чоловічий кожух. Поч. ХХ ст. с. Шоломиничі, Городоцький р-н, Львівська
обл. Інвентарний № [б.н.] Архів ІН НАНУ. Фонд К. Матейко. Спр. 106.
2.2.23. Солом’яний капелюх. Солома, плетіння «в луску». Поч. ХХ ст. с. Лагодів,
Перемишлянський р-н, Львівська обл. Інвентарний № МЕХП МЕ ГУ 2198
КВ 73291.
2.2.24. Пояси. Промислова бавовняні нитки (основа), вовняні нитки (уток),
полотняне переплетення. Поч. ХХ ст. с. Жирівка, Пустомитівський р-н, с.
Унів, Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Ілюстрації до розділу 3
3.2.1. Зразок лляного полотна саржевого переплетення. Поч. ХХ ст. Львівська обл.
Інвентарний № ЛІМ 2358 ТК 1985.
3.2.2. Фрагмент запаски. Конопляні, вовняні нитки, перебір. Кін. ХІХ ст. с.
Олесино, Козівський р-н, Тернопільська обл. Інвентарний № МІГ КН 1115.
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3.2.3. Фрагмент жіночої сорочки. Домоткане конопляне полотно (уставка),
промислова бавовняна тканина (рукав), бавовняні нитки, полотняне
переплетення, перебір, хрестик. Перша пол. ХХ ст. Бродівський р-н,
Львівська область. Постійна експозиція ІФКМ.
3.2.4.Фрагмент жіночої запаски «фоти». Вовняні нитки, саржеве переплетення.
Поч. ХХ ст. с. Різдвяни, Галицький р-н, Івано-Франківська обл.
Інвентарний № ІЕМБ 100.
3.2.5. Зразки вибійчаних тканин. Поч. ХХ ст. Городоцький р-н, Львівська обл.
Інвентарний № ЛІМ 1907 ТК 3765; НМЛ 13774 НМТ 624.
3.2.6. Фрагмент чоловічого сірака. Домоткане сукно «дреліх» (основа конопляна,
уток вовняний), вовняні нитки, кручені шнури, стебнівка, оксамитовий
шов, стебловий шов. Кін. ХІХ ст. с. Янчин, Перемишлянський р-н,
Львівська обл. Інвентарний № НМЛ 30473 НМТ 1140.
3.2.7. Зразки вишивок. Домоткане конопляне полотно, бавовняні нитки,
верхоплут, хрестик. Поч. ХХ ст. с. Трудовач, Золочівський р-н, Львівська
обл. Інвентарний № НМЛ 12692 НМТ 4054.
3.2.8. Схеми вишивок із компонентів вбрання. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Малюнок автора.
3.2.9. Манжет жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні нитки,
«городоцький» шов, занизування, петельний шов, в’язання голкою. Поч.
ХХ ст. м. Городок, Львівська обл. Постійна експозиція ГРКМ.
3.2.10. Варіанти вишитого шовком оздоблення горсетів. Оксамит, некручені
шовкові нитки, лиштва вільного накреслення, стебловий шов, гачкування.
Перша пол. ХХ ст. с. Стратин, Рогатинський р-н, с. Дем’янів, Гадицький рн, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 44, 1192.
3.3.1. Класифікація технік декору за принципом нанесення.
3.3.2. Пояс плетений. Вовняні нитки, плетіння. Поч. ХХ ст. Жовківський р-н,
Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 8757 ТК 2850.
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3.3.3. Фрагмент очіпка. Бавовняні нитки, плетіння технікою «брання». Поч. ХХ ст.
с. Слобода Золота, Козівський р-н, Тернопільська обл. Інвентарний №
МЕХП МЕ ГУ 148 КВ 10345.
3.3.4. Фрагмент очіпка. Бавовняні нитки, плетіння технікою «брання». Поч. ХХ ст.
Збаразький р-н, Тернопільська обл. Інвентарний № НМЛ 14941/4 НМТ
723.
3.3.5. Фрагмент очіпка. Бавовняні нитки, плетіння технікою «брання». Поч. ХХ ст.
Збаразький р-н, Тернопільська обл. Інвентарний № НМЛ 14941/8 НМТ
727.
3.3.6. Весільний похід у с. Мальчиці в Галичині. 1878 р. Вміщено у
Головацкий Я.Ф. Народныя пҌсни Галицкой и Угорской Руси, собранныя
Я. Ф. Головацкимъ. Часть І. Думы и Думки / Я.Ф. Головацкий. — Москва :
Изданіе Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ при
Московскомъ УниверситетҌ, 1878. — С. 267.
3.3.7. Солом’яний капелюх. Солома, плетіння «в луску». Поч. ХХ ст. Львівська
обл. Інвентарний № МЕХП МЕ ГУ 1443 КВ 21513.
3.3.8. Шапка-«гамерка». Вовняні нитки, в’язання спицями, лицьова гладь. Кін.
ХІХ ст. Жовківський р-н, Львівська обл. Інвентарний № МЕХП МЕ ГУ
1462 КВ 21532.
3.3.9. Комірець жіночої сорочки. Промислове бавовняне полотно, бавовняні
нитки, гачкування, хрестик, шов «назад голка». Сер. ХХ ст. с. Різдвяни,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 943.
3.3.10. Фрагмент коміра жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні
нитки, занизування, шов «вперед голка», рахована лиштва, викінчення
повітряними петлями, обв’язаними голкою. Перша пол. ХХ ст. Буський рн, Львівська обл. ПК Романа Гунди.
3.3.11. Фрагмент вибійчаної тканини. Домоткане лляне полотно, «білоземельна»
вибійка. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст.
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Ілюстрації до розділу 4
4.1.1. Фрагменти рукава жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні
нитки, рясування, «городоцький шов», «петельний» шов, «штапівка». Поч.
ХХ ст. Городоцький р-н, Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 1388.
4.1.2. Фрагмент рукава жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, укладання у
складки, машинний шов. Поч. ХХ ст. с. Підгороддя, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 779.
4.1.3. Спідниця-«димка». Домоткане лляне полотно, вибійка, рясування. Поч. ХХ
ст. с. Хишевичі, Городоцький р-н, Львівська обл. Інвентарний № НМЛ
13774 НМТ 624.
4.1.4. Фрагмент спідниці з «фалдошками». Промислова вовняна тканина,
машинний шов. Поч. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 3925 ТК
2526.
4.1.5. Ржегорж Ф. Великодні гаївки. 1890-ті рр. с. Денисів, Козівський р-н,
Тернопільська обл. Вміщено у Hryiuk S., Picnicki J. The Land They Left
Behind: Canada’s Ukrainian in the Homeland / Introduction by N.Valaskova,
Photography by F.Rehor. — Toronto : Watson Dwyer, 1995. — S. 88.
4.1.6. Фрагмент спідниці-«фартуха». Промислова вовняна тканина, машинний
шов. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 3113 ТК
4389.
4.1.7. Фрагмент спідниця з «фалдошками». Промислова вовняна тканина,
оксамитова стрічка, машинний шов, «щіточка». Кін. ХІХ ст. с. Долиняни,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Належала Кузенко К.С., тепер у
власності Кузенко М. (с. Долиняни, Рогатинський р-н, Івано-Франківська
обл.).
4.1.8. Фрагмент запаски. Промислова вовняна тканина, промислове мереживо. 2030-ті рр.. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 2304 ТК 679.
4.1.9. Фрагмент святкової запаски. Промислова вовняна тканина, промислове
мереживо, машинний шов. Поч. ХХ ст. с. Зубра, Пустомитівський р-н,
Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 3924/5 ТК – 2527.
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4.1.10. Фрагмент святкової запаски. Промислова бавовняна тканина, промислове
мереживо, машинний шов. Поч. ХХ ст. с. Підгороддя, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 1576.
4.1.11. Фрагмент чоловічого сірака. Домоткане сукно «дреліх» (основа конопляна,
уток вовняний), вовняні нитки, кручені шнури, стебнівка, «козлик»,
стебловий шов. Кін. ХІХ ст. с. Янчин, Перемишлянський р-н, Львівська
обл. Інвентарний № НМЛ 30473 НМТ 1140.
4.1.12. Фрагмент спинки спенцера. Домоткане сукно, промислова вовняна
тканина, вовняні нитки, лиштва, «ланцюжок», «ретязь», стебнівка, шов
«назад голка», машинний шов. Поч. ХХ ст. с. Пуків, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл. Інвентарний № НМЛ 47308 НМТ 2280.
4.1.13. Фрагмент бекеші («венгерки»). Промислове сукно, хутро, позумент. Кін.
ХІХ ст. Бережанський р-н, Тернопільська обл. Інвентарний № ЛІМ 3113
ТК 962.
4.1.14. Фрагмент спинки спенцера. Домоткане сукно, промислове сукно, вовняні
нитки, вовняні шнури, кутасики, контурна лиштва, «ланцюжок», «козлик»,
«ретязь», шнурування, аплікація. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. с. Лученці,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Експонат з постійної експозиції
ІЕМБ.
4.1.15. Комір жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні нитки,
лиштва вільного накреслення, виколювання, шов «вперед голка». Перша
третина ХХ ст. Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Експонат з
виставки «Українська народна вишивка із колекції Олени та Ольги
Кульчицьких»,

Художньо-меморіальний

музей

Олени

Кульчицької,

04.10.2018—20.01.2019.
4.1.16. Комір жіночої сорочки та фрагменти оздоблення уставок. Промислове
бавовняне полотно, бавовняні нитки, лиштва вільного накреслення,
петельний, стебловий шви. Поч. ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Експонат з постійної експозиції ІФКМ.
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4.1.17. Фрагмент чоловічої сорочки. Промислове бавовняне полотно, бавовняні
нитки, хрестик, машинний шов. Перша пол. ХХ ст. с. Бовшів, Галицький рн, Івано-Франківська обл. Належала Слободяну Степану Васильовичу
(1918—1946 рр.), районному провідникові ОУН. Інвентарний № ІЕМБ
1528.
4.1.18. Фрагмент пазухи жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні
нитки, машинний шов. Поч. ХХ ст. Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Інвентарний № НМЛ 36645 НМТ 1217.
4.1.19. Фрагмент манжета жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні
нитки, машинний шов. Поч. ХХ ст. Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Інвентарний № НМЛ 36645 НМТ 1217.
4.1.20. Фрагмент кокетки жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні
нитки, хрестик, машинний шов. Поч. ХХ ст. Буський р-н, Львівська обл.
Інвентарний № ЛІМ 1986 ТК 751.
4.1.21. Варіанти крою жіночої сорочки на кокетці («з гесткою»). Малюнок автора.
4.1.22. Фрагмент жіночої сорочки з кокеткою. Домоткане лляне полотно,
бавовняні нитки, лиштва вільного накреслення, петельний та стебловий
шов, машинний шов. Перша пол. ХХ ст. с. Витань, Галицький р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 12.
4.1.23. Фрагмент жіночої сорочки. Домоткане конопляне полотно, бавовняні
нитки, хрестик, петельний шов, машинний шов, шнуркування. Кін. ХІХ ст.
м. Рогатин, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 18.
4.1.24. Фрагмент жіночої сорочки з манишкою. Промислове лляне полотно,
бавовняні нитки, промислове мереживо, хрестик, петельний шов,
машинний шов. Перша пол. ХХ ст. м. Бурштин, Івано-Франківська обл.
Інвентарний № ІЕМБ 943.
4.1.25. Жіночий горсик. Промисловий вовняна та бавовняна тканини, бавовняні
нитки,

лиштва

вільного

накреслення,

стебловий

шов,

ланцюжок,

машинний шов. Перша пол. ХХ ст. Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Інвентарний № ЛІМ 29337 ТК 4146.
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4.1.26. Фрагменти чоловічої опанчі (комір, клапан кишені, «бородиця»).
Промислове сукно, промислова вовняна тканина, вовняні нитки, кутасики,
аплікація, шнуркування, «ланцюжок», виколювання. Кін. ХІХ ст. с.
Сороки, Пустомитівський р-н, Львівська обл. Інвентарний № НМЛ 30033
НМТ 1137.
4.1.27. Реконструкції опільського народного вбрання Львівщини початку ХХ ст.
на основі експонатів ЛІМ з довгою і короткою полотнянкою.
4.1.28. Жіночий «кожушок». Шкіра, хутро, шов «штапівка», оксамитовий шов.
Перша пол. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 2846 ТК 3842.
4.1.29. Старша жінка у бекеші. Поч. ХХ ст. с. Княгиничі, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний № ФІН 21198.
4.1.30. Спенцер. Домоткане сукно, промислове сукно, вовняні нитки, вовняні
шнури, кутасики, контурна лиштва, «ланцюжок», «козлик», «ретязь»,
шнурування, аплікація. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. с. Лученці, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл. Експонат з постійної експозиції ІЕМБ.
4.1.31. Чоловіча опанча. Домоткане сукно, промислова вовняна тканина, вовняні
нитки, кручені шнури, кутасики, аплікація, шнуркування, «ланцюжок».
Поч. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № МНАП 0-6269.
4.1.32. Чоловічий сірак. Домоткане сукно, вовняні нитки, кручені шнури,
кутасики, шнуркування, «ланцюжок». Поч. ХХ ст. Львівська обл.
Інвентарний № МНАП 0-4582 АП-11417.
4.1.33. Фрагмент жіночої сорочки. Домоткане полотно, бавовняні нитки, рахована
лиштва, занизування, змережування «пшенички». Поч. ХХ ст. с. Туринка,
Жовківський р-н, Львівська обл. Інвентарний № НМЛ 40093 НМТ 1353.
4.1.34. Фрагмент жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні нитки,
хрестик,

рахована

лиштва,

шов

«вперед

голка»,

змережування

«пшенички». Перша пол. ХХ ст. Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.
Приватна колекція Р. Гунди.
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4.1.35. Запаска. Промислова вовняна тканина («шалян»), промислове мереживо,
машинний шов. Перша пол. ХХ ст. Городоцький р-н, Львівська обл.
Інвентарний № ЛІМ 2322 ТК 667.
4.1.36. Фрагмент жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, вовняні та бавовняні
нитки, саржеве переплетення, хрестик, «ретязь». Львівська обл. ПК
Р. Гунди.
4.1.37. Фрагмент жіночого очіпка. Бавовняні нитки, техніка «брання». Поч. ХХ ст.
Збаразький р-н, Тернопільська обл. Інвентарний № НМЛ 14941/3 НМТ
772.
4.1.38. Фрагмент бриля. Солома, плетіння «в стрічку». Поч. ХХ ст. с. Лагодів,
Перемишлянський р-н, Львівська обл. Інвентарний № МЕХП ЕП 73291.
4.1.39. Варіанти вирішення рукавів жіночих сорочок та блюзок 20-30-х рр.
Малюнок автора.
4.1.40. Запаска. Промислове лляне полотно, бавовняні нитки, хрестик, плетіння
(макраме), машинний шов. 20-30-ті рр. ХХ ст. Жовківський р-н, Львівська
обл. Інвентарний № ЛІМ 26560 ТК 4072.
4.1.41. Запаска. Бавовняне промислове полотно, бавовняні та шовкові нитки,
хрестик, тороки. 30-40-ві рр.. ХХ ст. с. Долиняни, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Експонат краєзнавчого музею Долинянської ЗОШ І-ІІІ
ступнів.
4.1.42. Запаска. Промислове лляне полотно, бавовняні нитки, хрестик, тороки. 30ті рр.. ХХ ст. с. Любша, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
Експонат з постійної експозиції ІЕМБ.
4.1.43. Запаска. Оксамит, шовкові нитки, склярус, лиштва вільного накреслення,
стебловий шов, шов «назад голка», вишивка склярусом. 20-30-ті рр.. ХХ
ст. Галицький р-н, Івано-Франківська обл. Експонат постійної експозиції
Музею народної архітектури та побуту Прикарпаття (с. Крилос).
4.1.44. Запаска. Оксамит, бавовняні нитки, хрестик. тороки. 30-ті рр.. ХХ ст.
с. Витань, Галицький р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 28.
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4.1.45. Запаска. Оксамит, бавовняні нитки, лиштва вільного накреслення,
стебловий шов, гачкування. 20-30-ті рр.. ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Експонат постійної експозиції ІФКМ.
4.1.46. Жіночий горсик. Промислова вовняна та бавовняна тканина, бавовняні
нитки, лиштва вільного накреслення, стебловий шов. 20-30-ті рр.. ХХ ст.
с. Насташине, Галицький р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ
1599.
4.1.47. Жіночий горсик. Оксамит, домоткане лляне полотно, бавовняні нитки,
лелітки, лиштва вільного накреслення, стебловий та машинний шви. Поч.
ХХ ст. с. Лученці, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. . Інвентарний
№ ІЕМБ 690.
4.1.48. Жіночий горсик. Промислова вовняна тканина, домоткане конопляне
полотно, бавовняні, шовкові нитки, лиштва вільного накреслення,
стебловий шов, шов «назад голка», машинний шов. 20-30-ті рр.. ХХ ст.
с. Тумир, Галицький р-н, Івано-Франківська обл. . Інвентарний № ІЕМБ
1601.
4.1.49. Жіноча безрукавка-«жупан». Оксамит, промислова бавовняна тканина,
некручені шовкові нитки, лиштва вільного накреслення, стебловий шов.
20-30-ті рр. ХХ ст. Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний
№ ЛІМ 8459 ТК 2818.
4.1.50. Жіноча безрукавка-«жупан». Оксамит, домоткане конопляне полотно,
бавовняні нитки, лиштва вільного накреслення, стебловий шов, петельний
шов, штапівка. 20-30-ті рр.. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ
8464 ТК 2823.
4.1.51. Жіноча безрукавка-«жупан». Оксамит, домоткане лляне полотно, шовкові
нитки, лиштва вільного накреслення, стебловий шов, шов «назад голка»,
виклювання. 20-30-ті рр.. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 21158
ТК 3663.
4.1.52. О. Кульчицька. Жіночий сірак. 30-ті рр.. ХХ ст. м. Рогатин. ІваноФранківська обл. Папір, акварель. Кат. 187. Із книги: Олена Кульчицька.
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Народний одяг західних областей України: альбом-каталог / автори та
упорядники: Л. Кость, Н. Ленько. Львів : Національний музей у Львові
імені Андрея Шептицького; Апріорі, 2018. С. 192.
4.1.53. О. Кульчицька. Чоловіча опанча. поч. ХХ ст. с. Березин, Жидачівський р-н,
Львівська обл. Папір, акварель. Кат. 211. Із книги: Олена Кульчицька.
Народний одяг західних областей України: альбом-каталог / автори та
упорядники: Л. Кость, Н. Ленько. Львів : Національний музей у Львові
імені Андрея Шептицького; Апріорі, 2018. С. 198.
4.2.1. Фрагмент уставки жіночої сорочки. Бавовняні нитки, перебір. Перша пол.
ХХ ст. Львівська обл. Експонат постійної експозиції ІФКМ.
4.2.2. Фрагмент очіпка. Бавовняні нитки, плетіння технікою «брання». Поч. ХХ ст.
Збаразький р-н, Тернопільська обл. Інвентарний № НМЛ 14941/14 НМТ
733.
4.2.3. Фрагмент очіпка. Бавовняні нитки, плетіння технікою «брання». Поч. ХХ ст.
Збаразький р-н, Тернопільська обл. Інвентарний № НМЛ 14941/6 НМТ
725.
4.2.4. Фрагмент очіпка із мотивом «бараняче серце». Бавовняні нитки, плетіння
технікою «брання». Поч. ХХ ст. с. Слобода Золота, Бережанський р-н,
Тернопільська обл. Інвентарний № МЕХП ЕП 1360 (31290), МЕ ГУ 148 КВ
10345.
4.2.5. Фрагмент спідниці-«димка». Домоткане лляне полотно, вибійка. Поч. ХХ
ст. с. Хишевичі, Городоцький р-н, Львівська обл. Інвентарний № НМЛ
13774 НМТ 624.
4.2.6. Фрагмент спідниці-«димка». Домоткане лляне полотно, вибійка. Поч. ХХ
ст. Городоцький р-н, Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 1907 ТК 3765
4.2.7. Фрагмент спідниці-«димки» з рослинним орнаментом. Домоткане лляне
полотно, вибійка. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний №
ЛІМ 684/2 ТК 2740.
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4.2.8. Фрагмент спідниці-«димки» з рослинним орнаментом. Домоткане лляне
полотно, вибійка. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. Львівська обл. Інвентарний №
ЛІМ 3343 ТК 3888.
4.2.9. Фрагменти вишивки пазухи та рукава жіночої сорочки. Домоткане лляне
полотно, бавовняні нитки, хрестик, голкування. Поч. ХХ ст. Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № НМЛ 36671 НМТ 1228.
4.2.10. Фрагмент манжета жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні
нитки, хрестик. Поч. ХХ ст. Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Інвентарний № НМЛ 36645 НМТ 1217.
4.2.11. Фрагмент вишитої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні нитки,
хрестик. Поч. ХХ ст. Бережанський р-н, Тернопільська обл. (ймовірно).
Інвентарний № НМЛ 30383/1 НМТ 5420.
4.2.12. Фрагмент манжета жіночої сорочки. Домоткане конопляне полотно,
хрестик, плетіння голкою. Поч. ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний № НМЛ 36671 НМТ 1228.
4.2.13. Схеми вишивки із компонентів народного вбрання. Поч. ХХ ст. Львівська
обл. Малюнок автора.
4.2.14. Фрагмент манжета сорочки і схема вишивки. Промислове бавовняне
полотно, бавовняні нитки, хрестик. Поч. ХХ ст. с. Кліщівна, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІФКМ 7226 В 1707.
4.2.15. Схема вишивки. Поч. ХХ ст. с. Черче, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Із Андрусів К., Дутчак І. Опільські рушники. Львів :
Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка,
2014. С. 21. Малюнок автора.
4.2.16. Схеми вишивки із компонентів народного вбрання. Бережанський р-н,
Тернопільська обл. Малюнок автора.
4.2.17. Фрагмент вишитого коміра. Домоткане конопляне полотно, бавовняні
нитки, хрестик, петельний шов. Кін. ХІХ ст. Бережанський р-н,
Тернопільська обл. (ймовірно). Інвентарний № НМЛ 30310/199 НМТ 5556.
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4.2.18. Фрагмент рукава жіночої сорочки. Промислова бавовняна тканина,
бавовняні нитки, хрестик. Поч. ХХ ст. с. Підгороддя, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл. Експонат постійної експозиції ІЕМБ.
4.2.19. Схема вишивки рукава жіночої сорочки. Поч. ХХ ст. с. Підгороддя,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Малюнок автора.
4.2.20. Схема вишивки рукава жіночої сорочки. Поч. ХХ ст. с. Олесько, Буський
р-н, Львівська обл. Зафіксовано в ПК Робак Катерини. Малюнок автора.
4.2.21. Схема вишивки. Перша пол. ХХ ст. с. Звенигород, Пустомитівський р-н,
Львівська обл. Зафіксовано у постійній експозиції МІДМЗ. Малюнок
автора.
4.2.22. Фрагмент уставки жіночої сорочки. Домоткане лляне полотно, бавовняні
нитки, вирізування, рахована лиштва, шов «назад голка», петельний шов,
мережка «роздвоєний прутик». Кін. ХІХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Експонат з постійної експозиції ІФКМ.
4.2.23. Фрагмент пазухи чоловічої сорочки. Промислова бавовняна тканина,
бавовняні нитки, «набирування». Перша пол. ХХ ст. Галицький р-н, ІваноФранківська обл. Експонат з постійної експозиції ІЕМБ.
4.2.24. Фрагмент пазухи чоловічої сорочки. Промислова лляна тканина, бавовняні
нитки, «набирування». Перша пол. ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Експонат з постійної експозиції ІЕМБ.
4.2.25. Зразки вишивок. Промислова бавовняна тканина, низинка, «ретязь»,
хрестик. Поч. ХХ ст. с. Завій, Калуський р-н, с. Сокирчин, Тлумацький р-н,
Івано-Франківська обл. Експонати з постійної експозиції Меморіального
музею О. Бачинської (м. Стрий).
4.2.26. Варіанти одного мотиву, який використовувався у оздобі компонентів
вбрання. Кін. ХІХ — перша пол. ХХ ст. Малюнок автора.
4.2.27. Запаски. Промислова бавовняна та лляна тканина, бавовняні нитки,
хрестик, стебнівка, тороки. Перша пол. ХХ ст. с. Жалибори, Галицький рн, с. Діброва, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний №
ІЕМБ 1429, 80.
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4.2.28.

Жіночий

горсик.

Оксамит,

некручений

шовк,

лиштва

вільного

накреслення, «оксамитовий шов». Перша пол. ХХ ст. с. Демешківці,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 958.
4.2.29. Фрагмент жіночого горсика. Оксамит, шовкові нитки, лиштва вільного
накреслення, стебловий шов. Перша пол. ХХ ст. с. Станькова, Калуський
р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 131.
4.2.30. Фрагмент спинки жіночого горсика. Промислова вовняна тканина,
бавовняні нитки, лиштва вільного накреслення, стебловий шов. 20-30-ті рр.
ХХ ст. с. Насташине, Галицький р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний
№ ІЕМБ 1599.
4.2.31. Фрагмент жіночого горсика. Оксамит, бавовняні нитки, лиштва вільного
накреслення. Перша пол. ХХ ст. с. Підгороддя, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 781.
4.2.32. Фрагмент жіночого горсика. Промислова вовняна тканина, шовкові нитки,
лиштва вільного накреслення, стебловий шов, петельний шов, ланцюжок.
Перша пол. ХХ ст. с. Бачів, Перемишлянський р-н, Львівська обл.
Інвентарний № ІЕМБ 561.
4.2.33. Фрагмент запаски. Промислова вовняна тканина, некручений шовк,
лиштва вільного накреслення. Перша пол. ХХ ст. с. Слобода, Галицький рн, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 561.
4.2.34. Фрагменти жіночої безрукавки-«жупана» і горсика. Оксамит, бавовняні і
шовкові нитки, лиштва вільного накреслення, стебловий і петельний шви.
с. Підгороддя, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарні №
ІЕМБ 1599, 1602.
4.2.35. Фрагменти запасок із мотивами «тороки». Промислові бавовняна та лляна
тканини, бавовняні нитки, хрестик. Перша пол. ХХ ст. Львівська обл.; с.
Діброва, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарні № ЛІМ
26489 ТК 4069; ІЕМБ 80.
4.2.36. Фрагмент запаски із мотивом «тороки». Промислова бавовняна тканина,
бавовняні і шовкові нитки, хрестик. 20-30-ті рр. ХХ ст. с. Лученці,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ІЕМБ 61.
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4.2.37. Фрагмент «бородиці» чоловічої опанчі Промислове сукно, промислова
вовняна тканина, вовняні нитки, кутасики, аплікація, шнуркування,
«ланцюжок», виколювання. Кін. ХІХ ст. с. Сороки, Пустомитівський р-н,
Львівська обл. Інвентарний № НМЛ 30033 НМТ 1137.
4.2.38. Фрагменти жіночих кожухів із оздобленням. Шкіра, хутро, шкіряні
шнурки, кручені шовкові нитки, лиштва. Кін. ХІХ ст. Львівська обл.; с.
Олесько, Золочівський р-н, Львівська обл. Інвентарні № МНАП 0-5525 АП
14866; МНАП АП 15935 0-6075.
4.3.1. Реконструкція комплексу жіночого вбрання. Поч. ХХ ст. с. Хишевичі,
Городоцький р-н, Львівська обл. Інвентарні № НМЛ 13773-6, НМТ 623-6.
4.3.2. День селянки в Жовкві. Світлина із газети «Жінка» (Свято селянки. Жовква.
Жінка. Липень, 1937, Ч. 13—14. С. 10-11).
4.3.3. Жінка у кожуху. Кожух кін. ХІХ ст. Львівська обл. Світлина 80-х рр.. ХХ ст.
Інвентарний № МНАП 0-5525 АП 14866.
4.3.4. Фрагмент запаски. Оксамит, шовкові нитки, лелітки, гаптування «по карті»,
лиштва вільного накреслення. 30-ті рр.. ХХ ст. с. Черче, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл. Інвентарний № ЛІМ 3677 ТК 2354.
4.3.5. Фрагмент безрукавки-«жупана». Оксамит, шовкові нитки, лелітки,
гаптування «по карті», лиштва вільного накреслення. 30-ті рр.. ХХ ст. с.
Черче, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. Інвентарний № ЛІМ 3677
ТК 2355.
4.3.6. Жіночий горсик. Промислова вовняна тканина, бісер, лелітки, промислова
тасьма, вишивка бісером «у прикріп», петельний шов, машинний шов.
Поч. ХХ ст., Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 29338 ТК 4147.
4.3.7. Фрагмент жіночого горсика. Прмислова вовняна тканина, бісер, лелітки,
вишивка бісером «у прикріп», петельний шов, машинний шов. Поч. ХХ ст.,
Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ.
4.3.8. Жінка з двома доньками. 1910-ті рр. Рогатинський р-н, Івано-Франківська
обл. Інвентарний № МІГ КН 11968 ФАГ.
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ДОДАТОК А ІЛЮСТРАЦІЇ

2.1.1. Жіноча сорочка уставкова. Кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Львівська обл.

2.1.2. Жіноча сорочка уставкова. Поч. ХХ ст. Львівська обл., Буський р-н.

2.1.3.Фрагменти жіночої уставкової сорочки (комір-криска і манжет-«дуда»). Поч.
ХХ ст. Городоцький р-н, Львівська обл.
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2.1.4. Жіноча сорочка тунікоподібна.
Поч. ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.

2.1.5. Жіноча сорочка уставкова. Поч.
ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.

2.1.6. Жіноча сорочка уставкова. Поч. 20-30 рр. ХХ ст.
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
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2.1.7. Комір жіночої сорочки. Кін. ХІХ ст.
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

2.1.8. Жіноча сорочка уставкова. Поч. ХХ ст.
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
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2.1.9. Старша жінка з дочкою та внуками. Поч. ХХ ст.
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

2.1.10. Блюзка жіноча. 30-ті рр. ХХ ст.
Рогатинський р-н, Івано-Франківська
обл.

2.1.11. Фрагмент вишитої запаски. 2030 рр.ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.
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2.1.12. Жіноча сорочка тунікоподібна. 20-40 рр. ХХ ст. Львівська обл.

2.1.14. Фрагмент спідниці-«димки». Кін.
2.1.13. Мати з дочкою. Поч. ХХ ст.
ХІХ – поч. ХХ ст. Львівська обл.
Рогатинський район Івано-Франківська
обл.
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2.1.15. Спідниця-«димка» і спідниця-«фартух». Поч. ХХ ст. Львівська обл.
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2.1.16. Спідниця-«димка». Поч. ХХ ст. Городоцький р-н, Львівська обл.

2.1.17. Спідниця. Поч. ХХ ст. Львівська обл.
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2.1.18. Фрагмент спідниці з «фалдошками». Поч. ХХ ст. Львівська обл.

2.1.19. Шалянова спідниця. 30-ті рр.. ХХ ст.
с. Черче, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

241

2.1.20. Фрагмент шалянової спідниці. Поч. ХХ ст.
Городоцький р-н, Львівська обл.

2.1.21. Комплект жіночого одягу. 30-ті рр. ХХ ст.
с. Черче, Рогатинський район Івано-Фрнківська обл.
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2.1.22. Запаска. Перша пол. ХХ ст. Львівська обл.

2.1.23. Коссак. Ю. Жіноче вбрання.
1869 р. Червона Русь.

2.1.24. Фрагмент запаски. Перша пол.
ХХ ст. Жовківський р-н, Львівська обл.
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2.1.25. Запаска. Поч. ХХ ст. с. Хишевичі, Городоцький р-н, Львівська обл.

2.1.26. Запаска. 20-30-ті рр. ХХ ст.
Рогатинський р-н, Івано-Франківська
обл.

2.1.27. Запаска. 20-30-ті рр. ХХ ст. с.
Діброва, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.
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2.1.28. Полотняна запаска. 20-30-ті рр.
ХХ ст. с. Лученці, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл.

2.1.29. Полотняна запаска. 20-30-ті рр.
ХХ ст. с. Підкамінь, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл.

2.1.30. Родина Гой Івана та Магдалини Грицишин 1910-ті рр.
с. Вербилівці Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
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2.1.31. Горсик. Кін. ХІХ ст. Околиці Львова.

2.1.32. Варіанти декоративного вирішення горсиків. Кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
околиці Львова, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл..
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2.1.33. Жіноча безрукавка-«жупан».
1920-ті рр. с. Рогачин, Бережанський рн, Тернопільська обл.

2.1.34. Жіноча безрукавка-«жупан». 20ті рр. ХХ ст. с. Куряни, Бережанський
р-н, Тернопільська обл.

2.1.35. Полотнянка довга. Кін. ХІХ –
поч. ХХ ст. Львівська обл.

2.1.36. Полотнянка середньої довжини.
Кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Жидачівський рн, Львівська обл.

247

2.1.37. Варінти крою жіночої полотнянки. Кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 1. с. Яблунівка,
Буський р-н, Львівська обл.; 2. Жовківський р-н, Львівська обл.; 3. с. Хишевичі,
Городоцький р-н, Львівська обл.
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2.1.38. Жіночий кафтан. Кін. ХІХ ст. с. Долиняни,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

2.1.39. Спенцер. Поч. ХХ ст. с. Пуків, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
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2.1.40. Жіноча «блузка». 20-30-ті рр. ХХ ст. с. Звенигород,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.

2.1.41. Жінка з двома доньками. 1910-ті рр.
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
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2.1.42. Жіноча опанча. Кін. ХІХ ст.
Тернопільська обл.

2.1.43. Жіночий кожух. Кін. ХІХ ст.
Львівська обл.

2.1.44. Бекеша. Кін. ХІХ ст. Бережанський р-н, Тернопільська обл.
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2.1.45. Верхній одяг молодиці. Поч. ХХ ст. с. Княгиничі,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

2.1.46. Варіант укладання жіночої хустки. Поч. ХХ ст.
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.

252

2.1.47. Весільні вінки. Перша пол. ХХ ст. 1. с. Бартатів, Городоцький р-н,
Львівська обл. 2. Перемишлянський р-н, Львівська обл.
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2.2.1. Комплект чоловічого одягу.
Перша пол. ХХ ст. Львівська обл.

2.2.2. Путятицький С. Селянин. м. Кам’янка
Бузька, Львівська обл. 1840-1850 рр.

2.2.3. Ржегорж Ф. Обжинки. 1890-ті рр. с. Збора,
Калуський р-н, Івано-Франківська обл.
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2.2.4. Чоловіча сорочка. 20-30-ті рр. ХХ ст. Буський р-н, Львівська обл.

2.2.5. Варіанти оздоби пазухи і стійки чоловічої сорочки.
Перша пол. ХХ ст. Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
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2.2.6. Фрагмент чоловічої сорочки з
манишкою. Перша пол. ХХ ст.
м. Городок, Львівська обл.

2.2.7. Чоловічі штани. Поч. ХХ ст.
Городоцький р-н, Львівська обл.

2.2.8. Коссак. Ю. Чоловіче вбрання. 1869
р. Червона Русь.

2.2.9. Штани «до пояса». Поч. ХХ ст.
Буський р-н Львівської обл.

256

2.2.10. Родина Крайківських. 1910-ті рр. с. Різдвяни,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.

2.2.11. Портрет Ходака Михайла. 30-40-ві
рр. ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.

2.2.12. Кульчицька О. Літній
чоловічий одяг. 1913 р. с. Домажир,
Яворівський р-н, Львівська обл.
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2.2.13. Чоловіча полотнянка-«плахта». Кін. ХІХ ст. Львівська обл.

2.2.14. Чоловіча полотнянка (загальний вигляд і фрагмент (комір)). Перша пол.
ХХ ст. Миколаївський р-н, Львівська обл.
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2.2.15. Чоловіча полотнянка (спинка) «з проходкою». Поч. ХХ ст. Львівська обл.

2.2.16. Ржегорж Ф. Великодні гаївки. 1890-ті рр.
с. Денисів, Козівський р-н, Тернопільська обл.

259

2.2.17. Чоловічий «курман». Поч. ХХ ст.
Жовківський р-н, Львівська обл.

2.2.18.Сількевич А. с. Дикова, повіт
Рогатин.(тепер с. Дички, Рогатинський
р-н, Івано-Франківський р-н) 1887 р.

2.2.19. Чоловічий сірак. Кін. ХІХ ст. с.
Янчин, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.

260

2.2.20. Чоловіча опанча. Кін. ХІХ ст.с. Сороки,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.

2.2.21. Селяни з околиць Львова.
Кін. ХІХ ст. Львівська обл.

2.2.22. Чоловічий кожух. Поч. ХХ ст.
с. Шоломиничі, Городоцький р-н,
Львівська обл.
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2.2.23. Солом’яний капелюх. Поч. ХХ
ст. с. Лагодів, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.

2.2.24. Пояси. Поч. ХХ ст. с. Жирівка,
Пустомитівський р-н, с. Унів,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.

3.2.1. Зразок лляного полотна
саржевого переплетення.
Поч. ХХ ст. Львівська обл.

3.2.2. Фрагмент запаски. Кін. ХІХ ст. с.
Олесино, Козівський р-н,
Тернопільська обл.
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3.2.3. Фрагмент жіночої сорочки. Перша
пол. ХХ ст. Львівська область.

3.2.4. Фрагмент жіночої запаски
«фоти». Поч. ХХ ст. с. Різдвяни,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.

3.2.5.Зразки вибійчаних тканин. Поч. ХХ ст. Городоцький р-н, Львівська обл.

263

3.2.6. Фрагмент чоловічого сірака.
Кін. ХІХ ст. с. Янчин,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.

3.2.7. Зразки вишивок. Поч. ХХ ст. с.
Трудовач, Золочівський р-н, Львівьска
обл.

3.2.8. Схеми вишивок. Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.

3.2.9. Манжет жіночої сорочки. Поч. ХХ
ст. м. Городок, Львівська обл.
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3.2.10. Варіанти вишитого шовком оздоблення безрукавок-«жупанів». Перша пол.
ХХ ст. с. Стратин, Рогатинський р-н, с. Дем’янів, Галицький р-н, ІваноФранківська обл.
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3.3.2. Пояс плетений. Поч. ХХ ст.
Жовківський р-н, Львівська обл.

3.3.3. Очіпок. Поч. ХХ ст. с. Слобода
Золота, Козівський р-н,
Тернопільська обл.

3.3.4. Фрагмент очіпка. Поч. ХХ ст.
Збаразький р-н, Тернопільська обл.

3.3.5. Фрагмент очіпка. Поч. ХХ ст.
Збаразький р-н, Тернопільська обл.
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3.3.6. Весільний похід у с. Мальчиці в Галичині. 1878 р.

3.3.7. Солом’яний капелюх. Поч. ХХ ст.
Львівська обл.

3.3.8. Шапка-«гамерка». Кін. ХІХ ст.
Жовківський р-н, Львівська обл.
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3.3.9. Комірець жіночої сорочки. Сер. ХХ ст. с. Різдвяни,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.

3.3.10. Фрагмент коміра жіночої сорочки. Перша пол. ХХ ст. Буський р-н,
Львівська обл.
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4.1.1. Фрагмент рукава жіночої сорочки. Поч. ХХ ст. Городоцький р-н,
Львівська обл.

4.1.2. Фрагмент рукава жіночої сорочки. Поч. ХХ ст. с. Підгороддя, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.

270

4.1.3. Спідниця-«димка». Поч. ХХ ст.
с. Хишевичі, Городоцький р-н,
Львівська обл.

4.1.4. Фрагмент спідниці з
«фалдошками». Поч. ХХ ст. Львівська
обл.

4.1.5. Ржегорж Ф. Великодні гаївки. 1890-ті рр. с. Денисів, Козівський р-н,
Тернопільська обл.
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4.1.6. Фрагмент спідниці-«фартуха». Кін.
ХІХ — поч. ХХ ст. Львівська обл.

4.1.7. Фрагмент спідниці з
«фалдошками». Кін. ХІХ ст. с.
Долиняни, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.

4.1.8. Фрагмент запаски. Вовняна тканина, промислове мереживо. 20-30-ті рр.. ХХ
ст. Львівська обл. Інвентарний № ЛІМ 2304 ТК 679.
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4.1.9. Фрагмент святкової запаски. Поч. ХХ ст. с. Зубра, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.

4.1.10. Фрагмент святкової запаски. Поч. ХХ ст. с. Підгороддя,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
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4.1.11. Фрагмент чоловічого сірака. Кін. 4.1.12. Фрагмент спинки спенцера. Поч.
ХХ ст. с. Пуків, Рогатинський р-н,
ХІХ ст. с. Янчин, Перемишлянський рІвано-Франківська обл.
н, Львівська обл.

4.1.13. Фрагмент бекеші. Кін. ХІХ ст.
Бережанський р-н, Тернопільська обл.

4.1.14. Фрагмент спинки спенцера.
Кін. ХІХ — поч. ХХ ст. с. Лученці,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська
обл.
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4.1.15. Комір жіночої сорочки. Перша третина ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.

4.1.16. Комір жіночої сорочки та фрагмент оздоблення уставок. Поч. ХХ ст.
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
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4.1.17. Фрагмент чоловічої сорочки. Перша пол. ХХ ст. с. Бовшів,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.
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4.1.18. Фрагмент пазухи жіночої
4.1.19. Фрагмент манжета жіночої
сорочки. Поч. ХХ ст. Бережанський р-н, сорочки. Поч. ХХ ст. Бережанський р-н,
Тернопільська обл.
Тернопільська обл.

4.1.20. Фрагмент кокетки жіночої сорочки. Поч. ХХ ст.
Буський р-н, Львівська обл.
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4.1.21. Варіанти крою жіночої сорочки на кокетці («з гесткою»)
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4.1.22. Фрагмент жіночої сорочки з кокеткою. Перша пол. ХХ ст. с. Витань,
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.

4.1.23. Фрагмент жіночої сорочки. Кін.
ХІХ ст. м. Рогатин, Івано-Франківська
обл.

4.1.24. Фрагмент жіночої сорочки з
манишкою. Промислове лляне полотно,
бавовняні нитки, промислове мереживо,
хрестик, петельний шов, машинний
шов. Перша пол. ХХ ст. м. Бурштин,
Івано-Франківська обл.
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4.1.25. Жіночий горсик. Перша пол. ХХ ст.
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
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4.1.26. Фрагменти чоловічої опанчі (комір, клапан кишені, «бородиця»).
Кін. ХІХ ст. с. Сороки, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
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4.1.27. Реконструкції опільського народного вбрання Львівщини початку ХХ ст.
на основі експонатів ЛІМ з довгою і короткою полотнянкою.

4.1.28. Жіночий «кожушок». Перша
пол. ХХ ст. Львівська обл.

4.1.29. Старша жінка у бекеші. Поч. ХХ
ст. с. Княгиничі, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл.
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4.1.30. Спенцер. Кін. ХІХ — поч. ХХ ст.
с. Лученці, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
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4.1.31. Чоловіча опанча. Поч. ХХ ст.
Львівська обл.

4.1.32. Чоловічий сірак. Поч. ХХ ст.
Львівська обл.

4.1.33. Фрагмент жіночої сорочки. Поч. ХХ ст.
с. Туринка, Жовківський р-н, Львівська обл.
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4.1.34. Фрагмент жіночої сорочки. Перша пол. ХХ ст.
Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.

4.1.35. Запаска. Перша пол. ХХ ст. Городоцький р-н, Львівська обл.
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4.1.36. Фрагмент жіночої сорочки. Поч. ХХ ст. Львівська обл.

4.1.37. Фрагмент очіпка. Поч. ХХ ст. Збаразький р-н, Тернопільська обл.

4.1.38. Фрагмент бриля. Поч. ХХ ст. с. Лагодів,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.
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4.1.39. Варіанти вирішення рукавів жіночих сорочок та блюзок 20-30-х рр.
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4.1.40. Запаска. 20-30-ті рр.. ХХ ст.
Жовківський р-н, Львівська обл.

4.1.41. Запаска. 30-40-ві рр.. ХХ ст.
с. Долиняни, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.

4.1.42. Запаска. 30-ті рр.. ХХ ст. с.
Любша, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.

4.1.43. Запаска. 20-30-ті рр.. ХХ ст.
Галицький р-н, Івано-Франківська обл.
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4.1.44.Запаска. 30-ті рр.. ХХ ст.
с. Витань, Галицький р-н, ІваноФранківська обл.

4.1.45. 20-30-ті рр.. ХХ ст.
Рогатинський р-н.,
Івано-Франківська обл.

4.1.46. Жіночий горсик. 20-30-ті рр..
ХХ ст. с. Насташине, Галицький р-н,
Івано-Франківська обл.

4.1.47. Жіночий горсик. Поч. ХХ ст.
с. Лученці, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.
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4.1.48. Жіночий горсик. 20-30-ті рр. ХХ ст.
с. Тумир, Галицький р-н, Івано-Франківська обл.

4.1.49. Жіноча безрукавка-«жупан». 2030-ті рр.. ХХ ст. Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл.

4.1.50. Жіноча безрукавка-«жупан».
20-30-ті рр.. ХХ ст. Львівська обл.
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4.1.51. Жіноча безрукавка-«жупан». 20-30-ті рр.. ХХ ст. Львівська обл.

4.1.52. О. Кульчицька. Жіночий сірак.
30-ті рр.. ХХ ст. м. Рогатин, ІваноФранківська обл.

4.1.53. О. Кульчицька. Чоловіча опанча.
поч. ХХ ст. с. Березин, Жидачівський рн, Львівська обл.
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4.2.1. Фрагмент уставки жіночої
сорочки. Перша пол. ХХ ст.
Львівська обл.

4.2.2. Фрагмент очіпка. Поч. ХХ ст.
Збаразький р-н, Тернопільська обл.

4.2.3. Фрагмент очіпка. Поч. ХХ ст.
Збаразький р-н, Тернопільська обл.

4.2.4. Фрагмент очіпка із мотивом
«бараняче серце». Поч. ХХ ст.
с. Слобода Золота, Бережанський р-н,
Тернопільська обл.

4.2.5. Фрагмент спідниці-«димки». Поч. 4.2.6. Фрагмент спідниці-«димки». Поч.
ХХ ст. с. Хишевичі, Городоцький р-н, ХХ ст. Городоцький р-н, Львівська обл.
Львівська обл.
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4.2.7. Фрагмент спідниці-«димки» з
рослинним орнаментом. Кін. ХІХ — поч.
ХХ ст. Львівська обл.

4.2.8. Фрагмент спідниці-«димки» з
рослинним орнаментом. Кін. ХІХ —
поч. ХХ ст. Львівська обл.

4.2.9. Фрагменти вишивки пазухи та рукава жіночої сорочки. Поч. ХХ ст.
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

4.2.10. Фрагмент манжета жіночої сорочки.
Поч. ХХ ст. Бережанський р-н,
Тернопільська обл.

4.2.11. Фрагмент вишитої сорочки.
Поч. ХХ ст. Бережанський р-н,
Тернопільська обл. (ймовірно)
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4.2.12. Фрагмент манжета жіночої сорочки.
Поч. ХХ ст. Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.

4.2.13. Схема вишивки із
компонентів народного вбрання.
Поч. ХХ ст. Львівська обл.

4.2.14. Фрагмент манжета сорочки і схема вишивки. Поч. ХХ ст. с. Кліщівна,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
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4.2.15. Схема вишивки. Поч. ХХ ст. с.
Черче, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.

4.2.16. Схеми вишивки із компонентів
вбрання. Кін. ХІХ ст. Бережанський р-н,
Тернопільська обл.

4.2.17. Фрагмент вишитого коміра. Кін. ХІХ ст.
Бережанський р-н, Тернопільська обл.
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4.2.18. Фрагмент рукава жіночої сорочки.
Поч. ХХ ст. с. Підгороддя, Рогатинський
р-н, Івано-Франківська обл.

4.2.20. Схема вишивки рукава жіночої
сорочки. Поч. ХХ ст. с. Олесько,
Буський р-н, Львівська обл.

4.2.19. Схема вишивки рукава
жіночої сорочки.

4.2.21. Схема вишивки. Перша пол. ХХ
ст. с. Звенигород, Пустомитівський р-н,
Львівська обл.
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4.2.22. Фрагмент уставки жіночої
сорочки. Кін. ХІХ ст. Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл.

4.2.23. Фрагмент пазухи чоловічої
сорочки. Перша пол. ХХ ст. Галицький
р-н, Івано-Франківська обл.

4.2.24. Фрагмент пазухи чоловічої сорочки. Перша пол. ХХ ст.
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

4.2.25. Зразки вишивок. Поч. ХХ ст. с. Завій, Калуський р-н,
с. Сокирчин, Тлумацький р-н, Івано-Франківська обл.
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4.2.26. Варіанти одного мотиву, який використовувався у оздобі
компонентів вбрання. Кін. ХІХ — перша пол. ХХ ст.

4.2.27. Запаски. Перша пол. ХХ ст. с. Жалибори, Галицький р-н,
с. Діброва, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

298

4.2.28. Жіночий горсик. Перша пол.
ХХ ст. с. Демешківці, Галицький рн, Івано-Франківська обл.

4.2.29. Фрагмент жіночого горсика. Перша
пол. ХХ ст. с. Станькова, Калуський р-н,
Івано-Франківська обл.

4.2.30. Фрагмент спинки жіночого
горсика. 20-30-ті рр. ХХ ст.
с. Насташине, Галицький р-н,
Івано-Франківська обл.
4.2.31. Фрагмент жіночого горсика. Перша
пол. ХХ ст. с. Підгороддя, Рогатинський рн, Івано-Франківська обл.
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4.2.32. Фрагмент жіночого горсика.
Перша пол. ХХ ст. с. Бачів,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.

4.2.33. Фрагмент запаски. Перша пол.
ХХ ст. с. Слобода, Галицький р-н,
Івано-Франківська обл.

4.2.34. Фрагменти жіночої безрукавки-«жупана» і горсика.
Перша пол. ХХ ст. с. Підгороддя, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
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4.2.35. Фрагменти запасок із мотивами «тороки». Перша пол. ХХ ст. Львівська
обл.; с. Діброва, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.

4.2.36. Фрагмент запаски із мотивом
«тороки». 20-30-ті рр. ХХ ст.
с. Лученці, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.

4.2.37. Фрагмент «бородиці»
чоловічої опанчі. Кін. ХІХ ст.
с. Сороки, Пустомитівський рн, Львівська обл.

4.2.38. Фрагменти жіночих кожухів із оздобленням. Кін. ХІХ ст. Львівська обл.; с.
Олесько, Золочівський р-н, Львівська обл.
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4.3.1. Реконструкція комплексу
жіночого вбрання. Поч. ХХ ст. с.
Хишевичі, Городоцький р-н,
Львівська обл.

4.3.2. День селянки в Жовкві. Світлина
із газети «Жінка»

4.3.3. Жінка у кожуху. Кожух кін. ХІХ
ст. Львівська обл.

4.3.4. Фрагмент запаски. 30-ті рр. ХХ
ст. с. Черче, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.
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4.3.5. Фрагмент безрукавки-«жупана».
30-ті рр. ХХ ст. с. Черче,
Рогатинський р-н, Івано-Франківська
обл.

4.3.6. Жіночий горсик. Поч. ХХ ст.
Львівська обл.

4.3.7. Фрагмент жіночого горсика.
Перша пол. ХХ ст. Львівська обл.

4.3.8. Жінка з двома доньками. 1910-ті рр.
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
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ДОДАТОК Б
ГЛОСАРІЙ
Аксамітова, аксамітна запаска — жіночий фартух з оксамиту (с. Демня,
Миколаївський р-н, с. Романів, Перемишлянський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 8].
Бабниця — головний убір заміжніх жінок (Жовківський р-н, Львівська обл. [150,
c. 117]).
Бавниця, бавничка — головний убір заміжньої жінки: вузький кусник полотна,
укладений над чолом (Городоцький р-н, Львівська обл.) [150, c. 117; 37, арк. 8].
Байбарак — жіноча безрукавка, відрізна по лінії талії, нижня частина виробу
призбирана, оздоблена вишивкою лиштвою (с. Долиняни, Рогатинський р-н,
Івано-Франківська обл.) [7, арк. 18].
Бекеша — овеча шуба, покрита сукном, відрізна в талії із оздобою спинки
позументом [63; 150].
Блузка, блюзка — полотняний чоловічий і жіночий короткий верхній одяг
(с. Любешка, Перемишлянський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 6], верхній одяг,
пошитий із промислової бавовняної або вовняної тканини (с. Звенигород,
Пустомитівський р-н [7, арк. 4], с. Демня, Миколаївський р-н, Львівська обл. [7,
арк. 8]); жіночий верхній приталений полотняний одяг з трьома складками на
пілочках (с. Романів, Перемишлянський р-н, львівська обл.) [7, арк. 10].
Бляшки — блискітки, які використовувались для оздоби плечового одягу
(с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 3].
Бойчак — жіноча безрукавка, оздоблена заполоччю (с. Лученці, Рогатинський рн, Івано-Франківська обл.) [7, арк. 27].
Бородиця, богородиця — капюшон опанчі суто декоративного призначення,
оздоблений шнуркуванням, аплікацією [63, c. 47].
Вісьорки — намистини, бісер (с. Демня, Миколаївський р-н [7, арк. 8], с. Романів,
Перемишлянський р-н, Львівська обл. [7, арк. 10]); намисто (с. Равське,
Жовківський р-н, Львівська обл. [7, арк. 9]).
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Вуставка або вуставка — уставка в рукавах жіночої сорочки (с. Демня,
Миколаївський р-н, Львівська обл. [7, арк. 8], с. Лученці, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл. [7, арк. 27]).
Деревак, дерев’як, деревнєк, деревняк, дерев’яник — дерев’яне взуття; взуття
із дерев’яною підошвою (с. Боянець, Жовківський р-н [150, c. 141], с. Милятин,
Буський р-н, с. Любешка, Перемишлянський р-н, Львівська обл. [282, c. 106],
с. Лученці, Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл. [7, арк. 31]).
Дуди — манжети (с. Демня, Миколаївський район) [7, арк. 8].
Галька — полотняна нижня спідниця (с. Романів, Перемишлянський р-н,
Львівська обл. [7, арк. 10]; с. Дегова, Лученці, Бабухів, Рогатинський р-н, м.
Бурштин, Івано-Франківська обл.) [7, арк. 24, 27, 35].
аті — спідні штани (підштанки) (с. Глиняни, Золочівський р-н, Львівська обл.)
[7, арк. 13].
Горсат, горсик, горсет — короткий (до талії) жіночий плечовий одяг, з оксамиту,
тонкої вовняної тканини, шаляну, оздоблений вишивкою гладдю, блискітками,
тасьмою. (с. Звенигород, Пустомитівський р-н [7, арк. 3], с. Стоки, Любешка,
Перемишлянський р-н [7, арк. 6—7], с. Демня, Миколаївський р-н, Львівська обл.
[7, арк. 8]; м. Бурштин, Івано-Франківська обл.).
Жупан — жіночий безрукавний нагрудний одяг, оксамитова безрукавка, довша за
горсик (с. Романів, Перемишлянський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 10].
Зав’янка — велика вовняна хустка, яку носили на голові та плечах, завиваючи її
на грудях (с. Стоки, Перемишлянський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 5].
Зав’язанка — фабрична ситцева хустка, якою пов’язувала голову (Городоцький
р-н, Львівська обл.) [150, c. 119].
Запаска — жіночий фартух.
Кабат або кабат — сукняний або полотняний короткий верхній одяг на зразок
піджака чи жакета (с. Куликів Жовківський р-н, с. Струтин, Золочівський р-н
[282, c. 134], м. Городок, Львівська обл. [37, арк. 9]), полотняний верхній одяг до
середини стегна (с. Любешка, Перемишлянський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 6];
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жіночий сукняний безрукавний одяг (с. Романів, Перемишлянський р-н, Львівська
обл.) [7, арк. 10].
Казімірка — дівоча хустка у дрібні квіти (с. Романів, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.) [7, арк. 10].
Камзелька (с. Кимир, Перемишлянський р-н, Львівська обл.) [282, c. 135],
камізолі (с. Желдець, Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.) [282, c. 135].
Капота — верхній одяг галицьких міщан; чоловічий суконний одяг, довший і
ширший за жупан із широким виложистим коміром [63, c. 12; 150, c. 84].
Кожушок — короткий (до середини стегна) жіночий хутряний верхній одяг (с.
Звенигород, Пустомитівський р-н [7, арк. 4], с. Романів, Перемишлянський р-н,
Львівська обл. [7, арк. 10]; с. Лученці, Дегова, Долиняни, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.) [7, арк. 24—27].
Коралик — намистинка, те саме, що вісь орок (с. Романів, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.) [7, арк. 10].
Корунка — мереживо (с. Демня, Миколаївський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 8].
Крамський — магазинний (Жовківський, Городоцький, Перемишлянський,
Пустомитівський р-ни, Львівська обл.) [7, арк. 3-10].
Кримка — хустка велика у клітку або однотонна (найчастіше чорна) з тороками,
яку взимку носили на голові і плечах поверх верхнього одягу (с. Глиняни,
Золовіський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 13].
Курман — верхній довгий сукняний одяг [63, c. 47]; верхній зимовий одяг
(с. Красносільці, Золочівський р-н, Львівська обл.) [282, c. 156].
Куртина — жіночий верхній одяг із домотканого сукна, оздоблений кольоровими
нитками (с. Бишки, Козівський р-н, Тернопільська обл.) [282, c. 156].
Куртка — короткий чоловічий верхній прямоспинний полотняний чи сукняний
одяг (с. Демня, Миколаївський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 8].
Куцан — полотняна жіноча блузка, оздоблена на пілочках трьома защіпами і
вишивкою, із застібкою на гудзики попереду і планкою по низу виробу, прямими
рукавами, округлою горловиною, оздобленою зубчиками або тасьмою [7, арк. 3—
8].
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Мушлєновий (спідниця, хустка) — шалянова спідниця (с. Звенигород,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 3].
Листва — щіточка по низу вовняної спідниці на Опіллі (територія побутування –
Звенигород, Пустомитівський район Львівської області [7, арк. 4], Бурштин,
галицький район Івано-Франківської області).
Опанча — верхній чоловічий одяг із капюшоном—«бородицею», оздоблений
ручнокрученими або промисловими шнурами, аплікацією сукном, кутасиками
[63, 47].
Підтичка — поділ сорочці з грубого полотна [150, c. 52].
Півка — полотнище, використовувалось для позначення ширини полотна:
спідниця

у

чотири

півки

(пошита

із

чотирьох

ширин)

(с. Романів,

Перемишлянський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 10]; фартух із домотканого полотна
(с. Віднів, Жовківський р-н, Львівська обл.) [282, c. 201].
Райтки — чоловічі штани-галіфе, які з’явились у народному вбранні Опілля під
час та після Першої світової війни (с. Стоки, Перемишлянський р-н, Львівська
обл. [7, арк. 5]; с. Бабухів, Дегова, Долиняни, Лученці, Рогатинський р-н, ІваноФранківська обл.) [7, арк. 24—27].
Рубець — тонке полотно, яке жінки використовували на головний убір типу
рубка (перемітки) (м. Городок, Львівська обл.) [150, c. 125].
Саміт — оксамит (самітова спідниця, самітова хустка) (с. Звенигород,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 3].
Сердак — жіночий плечовий одяг до середини стегна, пілочки якого не
застібались

(с. Звенигород,

Пустомитівський

р-н

[7,

арк. 4],

с. Стоки,

Перемишлянський р-н, Львівська обл. [7, арк. 5]; м. Бережани, Тернопільська
обл.; Рогатинський та Галицький р-н, Івано-Франківська область) [7, арк. 19].
Сердак на ваті — утеплений верхній одяг, схожий на фуфайку (c. Любешка,
Перемишлянський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 6].
Сірак — довга свита без капюшона з виложистим коміром або коміром-стійкою
[63, c. 46].
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Складанка — спідниця у складки (с. Романів, Перемишлянський р-н, Львівська
обл.) [7].
Спенцер — жіночий суконний одяг, приталений, з двома «вусами» по боках,
оздоблений різнокольоровою вовною [7, арк. 26; 150, c. 99].
Сподні — чоловічий поясний одяг, штани [150, c. 73].
Сподні цайгові — святкові чоловічі штани, пошиті із купованої тканини
(с. Любешка, Перемишляньский р-н, Львівська обл.) [7, арк. 6].
Станик — жіночий безрукавний нагрудний одяг, те саме, що горсик (с. Глиняни,
Золочівський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 12]; жіноча безрукавка до середини
стегна, підбита зі споду ватою чи хутром (с. Глиняни, Золочівський р-н, Львівська
обл.) [7, арк. 13].
Фалдошка — горизонтальна застрочена складка по низу спідниці, запаски
(с. Звенигород, Пустомитівський р-н) [7, арк. 2].
Фальбанка, фарбанка – густо зібрана смужка тканини на одязі, рюш; зборки
[150, c. 69].
Футро – верхній чоловічий одяг, кожух, шуба (с. Звенигород, с. Любешка,
с. Стоки, Пустомитівський р-н, c. Глиняни, Золочівський р-н, Львівська обл.,
с. Демня, Миколаївський р-н, Львівська область) [7, арк. 2—8]; кожух, покритий
фабричним сукном [150, c. 100].
Фуфайка — куфайка, ватівка; ватяний зимовий одяг [150, c. 100].
Хустина рубенова — локальна назва хустки, можливо, від слова «рубець»
(с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.) [7, арк. 4].
Хустина лиса — хустка велика чорна вовняна з тороками і серединою без квіток,
з широкою каймою по краю (с. Романів, Перемишлянський р-н, с. Черепин,
Пустомитівський р-н, Львівська обл.) [150, c. 127].
Цайг, цейг — бавовняна тканина [150, c. 35].
Цайгова одежа — святкове вбрання (с. Любешка, Перемишлянський р-н,
Львівська обл.) [7, арк. 6].
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ДОДАТОК В
ОПУБЛІКОВАНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Куцир Т. Художньо-стилістичні особливості, типологія та семантичне
значення жіночих весільних уборів (на прикладі вінків Бойківщини й Опілля)
(Kobiece czepce weselne: aspekty artystyczne, typologiczne i semantyczne (na
przykladzie Bojkowszczyzny i Opola). Łemkowie, bojkowie, rusini. Historia,
współczesność, kultura materialna i duchowa. Tom VI. Słupsk, 2016. С. 466–479.
2. Куцир Т.В. Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості /
Тетяна Куцир. Народознавчі зошити. 2016. № 1. С. 59–73.
3.

Куцир Т.В.

Верхній

полотняний

одяг

Опілля. Наукові

записки

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія
Мистецтвознавство. 2016. № 1 (34). С. 194–203.
4. Куцир Т.В. Компонети народного жіночого вбрання Опілля: матеріали,
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