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Анотація.  Розглядаються локальні художні особливості вишив
ки, характерної для вбрання етнографічного реґіону Покуття, ком
позиційні схеми, мотиви та окремі елементи орнаменту, його локаль
ні специфічні ознаки, а також вказується на збережені речі як в при
ватних колекціях, так і музейних збірках, що прислужилися для цього 
мистецтвознавчого аналізу. 
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Одним з найдавніших і найпоширеніших видів україн ського 
народного мистецтва, який надзвичайно багатий моти вами, 
композицією, колоритом і технікою виконання, є вишивка��и� є вишивка��и��и�
шивка — найважливіший виражальний засіб у художній сис�
темі народного вбрання� �она є майже на кожному окремому 
ком понентові строю� Особливо святково, пишно вишивали со�
рочки�

У праці “Український стрій” М� Білан і Г� Стельмащук вка�
зують, що сорочка невід’ємна від людини, могла дати про неї 
необхідну й навіть сокровенну інформацію: вказати вік, стать, 
сімейний стан, становище у соціумі, рід за нять� Жіноча сороч�
ка відрізнялася від чоловічої спочатку лише знаками�візерун�
ками [1, 99], містить багатю щу інформацію про утвердження 
дітородної та материнської величі жінки� �зори чоловічих со�
рочок продовжували традицію верховенства, сили, мужності, 
готовності до захисту [1, 102]�

Багато дослідників, вивчаючи особливості орнаментальних 
мотивів на вишивках, поділяють думку, що основна функція ор� на вишивках, поділяють думку, що основна функція ор�
наменту – естетична, магічна� Майже в усіх народів орнамент 
використо вувався як оберіг� Найпоширеніші мотиви орнаменту 
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з функці єю оберега – коло, квадрати, ромби, солярні розетки� 
Люди на намагалася використати закономірності природи, брала 
від природи й створювала нові орнаментальні мотиви [2, 41�42]� 

Науковець, майстер народної вишивки Юрій Мельничук у 
статті “Духовне і матеріальне в українській вишивці” ствер�
джує, що майже всі геометричні та багато рослинних і рослин�
но�геометричних орнаментів містять елементи, знаки чотирьох 
стихій – вогню, повітря, землі й води [3, 192]� Таким чином, 
наші предки, наносячи певну систему знаків, укладених у ви�
шивку, на одяг чи ритуальні тканини — обруси, рушники — 
намагалися привабити світло добрих духів і від вернути злі або 
темні сили з руйнівною енергетикою�

Серед орнаментальних мотивів у вишивці панують геометрич�
ні, рослинні, зооморфні, хоча трапляються орнітоморфні й навіть 
антропоморфні [4]� Для традиційного з українського вбрання 
характерні геометричні та рослинні мо тиви орнаменту [11, 276]� 

Михайло Селівачов вважає, що рослинне осмислення назв 
більшості вишивки, навіть найбільш геометризованих і аб�
страктних, належить до її специфічних рис� Щодо орнамен�
тальних мотивів у вишивці на одязі, то вони відомі за архео�
логічними даними ще від давньоруської доби, хоча рослинні 
орна менти почали переважати саме в народних вишивках тіль�
ки від ХІХ ст� [10]� 

Панівними та первинними орнамен тами для вишивок на 
одязі до XIX ст� вважаються орнаменти з геометричними ком�з геометричними ком�геометричними ком� ком�
позиційними схемами� Про це ще наприкінці XIX ст� писав у 
статті “Отличительные черты южно�русской народной орна�
ментики” Хв� �овк, зауважував, що вже на його час рослинні 
або сильно геоме тризовані рослинні орнаменти, що є похідни�
ми від геометрич них, постають характерними рисами орнамен�
ту українських вишивок�

Покуття – Снятинський, Городенківський, Коломийський 
і частина Тлумацького району Івано�Франківської області – 
виділяється в окремий, чітко визначений своїми художньо�
образними відмінностями в традиційній культурі етнографіч�
ний реґіон� Проте він має спільні риси з Поділлям і Буковиною� 
Для покутської вишивки, як і багатьох інших регіонів України, 
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характерними є мотиви ромба� З�поміж геометричних узорів 
виділялися зірко� та хрестоподібні, S�подібні мотиви [276]� 

Найхарактернішим орнаментом на сорочках, які тут 
назива ють “чорнєнки”, носили заміжні жінки� Оздо блювали 
їх здебільшого орнаментом геометричних мотивів� Це скіс�
ні вертикальні або розташовані в шаховому порядку лінії, що 
суцільно вкривали весь рукав� Нижче плечика й “морщен ки” 
смуги орнаменту розташовували горизонтально в три�чотири 
ряди, складаючи з різноманітних елементів: ромбів, квадратів, 
зиґзаґів� Особливістю сорочок є ажурне мереження окремих 
частин, шви перетворювалися на широкі орнамен тальні смуги 
переважно вишневого кольору�

 У різних селах Покуття сорочки, у яких переважав чер�У різних селах Покуття сорочки, у яких переважав чер�різних селах Покуття сорочки, у яких переважав чер� сорочки, у яких переважав чер�
воний колір, мали свої відмінності� У Стецеві переважав по� мали свої відмінності� У Стецеві переважав по�переважав по� по�
маранчевий відтінок, у �оронівцях і Раківцях (Городенківсь�
кий район) – темно�вишневий� Улюбленою композиційною 
схемою вишивки була така, що включала чотирикутники, усю 
площину яких зашивали нитками в різних напрямках� У с� �и�у яких зашивали нитками в різних напрямках� У с� �и� яких зашивали нитками в різних напрямках� У с� �и�и нитками в різних напрямках� У с� �и� нитками в різних напрямках� У с� �и�
дин “чорнєнки” вишивали чорними нитками, творячи мотиви 
“дрібних купок”, розкиданих у шаховому порядку по всьому 
полю рукава, що створювало високий рельєф узору� До того ж 
на Покутті чо ловічі портяниці й жіночі сорочки “рісили”, тобто 
збирали в дрібні складки� Це також створювало додатковий 
художній ефект�

Особливість народної вишивки сорочок Покуття — сіл 
Русова, Микулинців, Залуччя, �идинова Снятинського райо�а, Микулинців, Залуччя, �идинова Снятинського райо�, Микулинців, Залуччя, �идинова Снятинського райо�ів, Залуччя, �идинова Снятинського райо�, Залуччя, �идинова Снятинського райо�я, �идинова Снятинського райо�, �идинова Снятинського райо�а Снятинського райо� Снятинського райо�
ну становить вишивка білими нитками на білому тлі� Це пе�у становить вишивка білими нитками на білому тлі� Це пе�� Це пе�
реважно узори геоме тричного орнаменту – восьмипроменева 
розетка, ламана лінія, ромби, виконані технікою вирізування, 
колення� Чоловічі й жіно чі сорочки мали на подолі та рукавах 
широкі смуги мережок “цирок”� Біла нитка, завдяки застосу�
ванню різноманітних на скрізних технік виконання, створювала 
світлотіньову гру ко льору – від блискучо�білого до темно�
сірого� З’єднувальні шви змережували вишневими нитками 
технікою “кривульок”, і це чу дово поєднувалося з вишивкою 
білим по білому� З’єднувальні шви перетворювалися на ши�
рокі орнаментальні смуги, які, крім утилітарної функції, мали 
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й художньо�декоративне на вантаження� Особливістю святко�
вої вишивки рослинного характеру є наявність в орнаментах 
зображень птахів, вазонних квітів з двома птахами, птахів у 
вигляді грифонів� Подібні зразки поширені в селах Белелуї, 
�идинові, Джу рові� Поряд з вишивкою білими нитками на бі�и нитками на бі�
лому тлі в Снятинському й Тлумацькому районах зустрічаємо 
геометричні узори жіночих сорочок, виконаних суцільно чор�их суцільно чор� суцільно чор�
ними нитками, які носили ви нятково літні жінки�

�ідголосок давніх історичних подій, пов’язаних з турецьки�, пов’язаних з турецьки�
ми набігами, таїть у собі одяг с� Се рафинці Городенківського 
району, де старші жінки заплітали 10 – 12 кіс, носили на голові 
чалму, вбирали щось схоже до українського жупана� У вишив�
ці ж залишилися принципи ту рецького, східноукраїнського та 
місцевого народного орнамен тів [12, 192]�

У с� Корнів Городенківського району популярною є вишив ка 
дрібним хрестиком у поєднанні з мережкою, у с� Ясенів Піль�
ний сорочки на плечиках вишиті орнамен том “розкалисті”� 
Головні убори “перемітки” здебільшого вишиті шовком� Спе�
цифікою цього району є орнаментика з геометричними елемен�з геометричними елемен�геометричними елемен�ими елемен�
тами, тло часто зашите чорними або вовняними нитками� 

Композиційно орнамент поділяється на дві групи� Перша 
група побудована з елементів, замкнутих у квадратах, пря�
мокутниках, колах, вони укладені в одному або двох рядах� 
Бувають оконтуровані чорним, а центр виповне ний стилі�
зованими формами розет і листя� Шитво виконане технікою 
гладі, крученими шовковими нитками, металевою ниткою, що 
створює ефект багатого фактурного гапту� Ці узори специфічні 
для району Горо денки� Друга група – узори, вишиті техніками 
низу, хрестика і кучерів з перевагою червоного кольору, а взо�у, хрестика і кучерів з перевагою червоного кольору, а взо�, хрестика і кучерів з перевагою червоного кольору, а взо�ика і кучерів з перевагою червоного кольору, а взо� з перевагою червоного кольору, а взо�
ри побудовані на формі ромба, кривульки�перехрестя, де�не�
де виступають сильно згеометризовані елементи квітів� Біль�
ша кількість узорів Горо денківщини має багато спільних рис 
з орнаментикою Снятина, Гу цульщини й Буковини� Популяр� орнаментикою Снятина, Гу цульщини й Буковини� Популяр�Снятина, Гу цульщини й Буковини� Популяр�
ним тут є взір “копичесті”, що є згеометризованим мотивом 
рослини на напівкруглій гілочці, виступає у квадратних полях�

Мотив “качурі”, “качуристі” — подібний до кавказь�“качурі”, “качуристі” — подібний до кавказь�качурі”, “качуристі” — подібний до кавказь�ачурі”, “качуристі” — подібний до кавказь�
ких і турк менських “коврових” мотивів, до старовинного 



Сорочки Городенківщини. 
Покуття, початок ХХ ст.

Вишивки Снятинщини. Покуття, кінець ХІХ ст.
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слов’янського мотиву “біжучий пес” [6]�
У Тлумацькому районі (Тлумач, Оленів, Тарнавиця Пільна, 

Марківці, Петрилів, Пелагічне, �иноград, Антонівка, �оро на) 
є два типи узорів: перший тип – геометричні мотиви, виконані 
в одному чорному кольорі (Петрилів, Пелагічне), у чор ному, 
червоному й білому (Пелагічне, Антонівка); другий тип — гео�
метричні та геометризовані рослинні узори, вишиті вовняними 
нитками темних кольорів: чорного, фіолетового, вишневого�

Геометричний тип узорів має три варіанти� Перший — не� тип узорів має три варіанти� Перший — не�
складні геометричні форми або прості чорні смуги, де�не�де 
мережа ні або колені, тло здебільшого щільно зашите чорним, 
інколи залишені так звані “просвіти” полотна, що визначають 
лінію орнаменту� Техніка їхнього виконання різна: хрест, низь, 
гладь, мережання, колення� � окремих селах використовують 
деякі з цих технік як па нівні, а саме: у с� Пелагічне вишивають пе�вишивають пе�шивають пе�вають пе�ють пе�
реважно технікою гладі й колен ня, у с� Петрилів – низу і хреста�

Другий варіант має геометричні взори в чорному й черво�
ному кольорах, вишиті технікою хрестика й низинки (с� Тарна�вишиті технікою хрестика й низинки (с� Тарна�шиті технікою хрестика й низинки (с� Тарна� технікою хрестика й низинки (с� Тарна� хрестика й низинки (с� Тарна�ика й низинки (с� Тарна� й низинки (с� Тарна�инки (с� Тарна� (с� Тарна�
виця Пільна)� Давніші зразки цієї хрестикової вишивки мають 
рисунок взору, залишений “просвітом”, а у зразках, вишитих 
технікою низинки, переважає тло темно�червоного кольору� �и� переважає тло темно�червоного кольору� �и�
шивають переважно вовня ними нитками� Структура цих взо�
рів складається з медальйо нів і розеток рослинного характеру�

У третьому варіанті основними є взори, вишиті червоними 
та білими нитками� Ці взори складаються з ла маних ліній, за�нитками� Ці взори складаються з ла маних ліній, за�� Ці взори складаються з ла маних ліній, за� Ці взори складаються з ла маних ліній, за�кладаються з ла маних ліній, за� ла маних ліній, за�их ліній, за� ліній, за�й, за�
компонованих у квадрат і трикутник� Часто в композиції до� у квадрат і трикутник� Часто в композиції до�у квадрат і трикутник� Часто в композиції до� квадрат і трикутник� Часто в композиції до�і трикутник� Часто в композиції до� трикутник� Часто в композиції до�в композиції до�
мінує восьмирамен на розетка як центральний мотив, зазвичай 
вишита білою ниткою� Ці взори винятково вишивали гладдю з 
додаванням ме режання, здебільшого зустрічалися в с� Пела�зустрічалися в с� Пела� в с� Пела�в с� Пела�с� Пела�
гічне� У с�Антонівка вишивка відзначається технікою “колен�“колен�колен�
ня” та “ме режання”, виконані в чорно�червоній гамі�

Другий тип орнаменту — це геометричні узори, вишиті 
май же повністю хрестом, вовняними нитками, у фіолетовому, 
ви шневому й чорному колориті, тло в ньому щільно зашите, а 
рисунок узору підкреслений “просвітом”� Орнамент цих ви�
шивок має певні специфічні відмінності, а саме: симетрія ви�
водиться час то тільки до горизонтальної осі; форма розет і ме�
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дальйонів має плавні, вигнуті лінії (с� Тарнавиця Пільна)�
Основні риси цього типу вишивок (геометричних узорів) 

є шитво хрестом, винятково вовняною ниткою, гнучкі геомет�яною ниткою, гнучкі геомет�, гнучкі геомет�
ричні форми, симетрія по діагоналі, кольори – чорний, фіоле�
товий, вишневий�

Спільні риси всіх вишивок цього реґіону — щільно заши�
те тло, темні кольори, “просвіти”, геометричні форми, а рідше 
— геометризовані рослинні� Часто вишивають вовняними та 
шов ковими нитками, а також заполоччю�

Для м� Тлумач характерна вишивка одноколірна, чисто біла 
або світло�червона з малим доповненням жовтого й синьо�
го кольорів, вишита технікою хрестом; двоколірна, червоно�
чорна, вишита технікою хрестика або низинкою, цей орнамент 
подібний до низинних узорів�

Новіші узори — різнокольорові у вигляді квадратів, три�
кутників, зірок, медальйонів, скісних смуг з перевагою чер�
воного кольору� Також тут з’являється нова форма квадратів, 
яку звуть “на уха” і яка часто зустрічається у вишивках гу�
цулів� Шитво – переважно низь, гладь, колення, мережання�

У с� Марківці вишивки мають густо зашите тло фіолето�
вими й вишневими нитками� Орнаменти утворюють згео�
метризовані форми рослин� Основні техніки вишивання – 
низь, гладь, хрест�

Для с� Оленів характерна вишивка чорними й темно�чер� Оленів характерна вишивка чорними й темно�чер�Оленів характерна вишивка чорними й темно�чер�
воними нитками, геометризовані квіти� Перемітки, хустки на 
голову тут вишивають технікою гладі та колення, шовковою та 
металевою нитками�

Село Палагічне багате вишивкою винятково чорного ко�
льору або з додаванням червоного й білого� Переважає шитво 
гладдю та мережанням� Узори складені з квадратів, трикутни�
ків, ламаних ліній, а центр часто виповнюється восьмипелюст�
ковою розеткою [7]� 

У колекціях Коломийського музею народного мистецтва 
Гу цульщини та Покуття чітко простежуються особливості 
вишив ки Коломийщини, мотиви надзвичай но різноманітні: 
геометричні (смт� Печеніжин, смт� Гвіздець, с� �еликий і Ма�
лий Ключів, с� �оскресінці, с� Ценява); рослинні (с� Михал�
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ків, с� Малий Ключів, с� �оскресінці, с� Мишин, с� Ценява); 
анімалістичні (с� Богородичин)� �ражають винахід ливість на�
зви орнаментів: “ружі”, “дубовий лист”, “конюшин ка”, “ва�
зонкова”, “драбинкова” та ін�

Надзвичайно поширений на Коломийщині мотив “ружі”, 
що має форму різнопелюсткової квітки� Дослідники виводять 
її походження з геометричних орнаментів шляхом ускладнення 
хрестиків, розеток [8]� Можливо, саме через велику варіатив�
ність назв цього орнаменту можна припустити, що спершу це 
були справді геометричні орнаменти, які поступово, під впли�
вом загальнокультурних тенденцій видозмінилися спочатку 
до схематичного, а потім натуралістичного зображення квітки 
троянди, хоча варто зауважити, що назва “рожа” стосується в 
Україні не лише троянди, яку ще називають “ружа”, а й шип�
шини та рослини, яку всі знають під назвою “мальва”�

Зображення дубового листя можна пов’язати із символікою 
дуба, який був сакральним деревом слов’янського світу, сим�
волом життя, сонця, вічності буття, довгого віку та структури 
світобудови (“світове дерево”)� Таке зображення можна трак�
тувати як загальне побажання здоров’я, довголіття; ви шите на 
плечових уставках жіночої сорочки, воно могло під силювати 
руку, надавати їй міцності� Орнамент “дубове листя” міг слу�
гувати й оберегом від лиха�

Різною була й техніка вишивання на Коломийщині: хрести�
ком (с� �оскресінці, с� Сопів, с� Мишин, с� �еликий і Малий 
Ключіві, с� Шепарівці); насталюванням чи стеленим (с� Це�
нява, с� �оскресінці, с� Мишин, с� Сопів); низинкою, низом 
(с� Шепарівці, смт� Печеніжин, с� �оскресінці, с� Мишин, с� 
Ковалівка); гладдю (смт� Отинія, с� Михалків, с� Сопів)� На�
прикінці ХІХ – початку ХХ ст� для вишивання використо�
вували вовняну нитку “коцик”, “заполоч”, а згодом – муліне�

Привертають увагу вишивки із с� Корнич кінця ХІХ — 
початку ХХ ст� Характерні мотиви під назвою “розколена 
рожа”� Своєрідні композиції також маємо в печеніжинських 
вишивках з чорними мотивами на червоному тлі [3, 141]�

Цілковито протилежними в колористичному й орнамен�
тальному звучанні є сорочки з Назірної� � одному випадку їхні 
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уставки строго геометричні, вкладені в чіткий рапорт попере�
чної смуги, в іншому – на передплічній частині рукава ніби 
осібно виростає вазон, часто зображений в одній колористич�
ній гамі з різними відтінками� Проте навколо шиї та у викін�ами� Проте навколо шиї та у викін�� Проте навколо шиї та у викін�
ченні нижньої частини рукавів переважає вузький пасок гео�
метричного узору� 

Так звані “чорнобриві” геометричні композиції характерні 
для чоловічих і жіночих сорочок сіл Мишин і Ковалівка� Їхній 
орнамент здебільшого чітко графічний, геометричний� Тут ор�
ганічно вплетено стилізовані рослинно�квіткові елементи, які 
загалом творять враження геометричних форм� 

Отже, ознайомлення з вишивками окремих місцевостей 
Покуття доводить, що різноманітність і характерні порайонні 
ознаки в композиції, техніці виконання і колориті складають 
різні варі анти одного типу вишивки, що поширений на всій те�
риторії та є основою для виникнення багатьох його модифікацій� 

Щодо колориту — поширені вишивки від однотонних до 
поліхромних� Найпоширеніші — двобарв ні: червоно�чорні або 
червоно�сині� Майже всюди чорний і червоний кольори є ос�
новними� Є вишивки, вишиті лише чорними нитками або лише 
червоними� Червона або червона барва слугує також тлом для 
поліхромної вишивки�

Завдяки народним майстрам Покуття та діяльності Коло�
мийського музею народного мистецтва Гуцульщини і Покут�
тя вишивка не втрачає своєї цінності та значущості й у наш 
час� Головне те, що сучасна вишивка зберігає вплив на духовну 
культуру народу, поглиблює образну змістовність творів мис�
тецтва і доводить, що народне мис тецтво — це велике надбан�
ня української культури�
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