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Гуцульський народний одяг характерний локаль-
ними особливостями, які найбільш проявилися 

через декор та певною мірою типологічне різнома-
ніття — з урахуванням взаємовпливів культур су-
сідніх народів та етнографічних груп, соціокультур-
них і мистецьких чинників ХІХ — поч. ХХІ століт-
тя. З-поміж багатства вишивки, ткацтва, сукняних і 
шкіряних виробів, що домінують у ноші гуцулів, на 
увагу заслуговують в’язані й мереживні артефакти: 
вони органічно доповнюють одягові комплекси та за-
вдяки мистецьким характеристикам роблять їх упіз-
наваними і почасти винятковими. 

Згідно з сучасним історико-етнографічним поді-
лом, територія Гуцульщини охоплює Верховинський, 
Косівський і південну частину Надвірнянського р-ну 
Івано-Франківської (Галицька Гуцульщина), пів-
денну частину Вижницького і Путильський р-ни 
Чернівецької (Буковинська Гуцульщина) та Рахів-
ський  р-н Закарпатської областей (Закарпатська 
Гуцульщина). Особливо цікаві мистецькі явища в 
етноконтактних смугах, де одягове мистецтво, зо-
крема, демонструє виняткові локальні характерис-
тики. Власне у традиційному вбранні гуцулів Рахів-
щини яскраво простежуються водночас і унікальні, 
й універсальні декоративні ознаки мереживних та 
в’язаних виробів, що було виявлено під час науко-
вих розвідок і вивченні пам’яток. 

Мета публікації — на основі авторських польових 
студій висвітлити типологію та художні локальні ха-
рактеристики в’язаних і ажурних артефактів народної 
одежі закарпатських гуцулів ХІХ — поч. ХХІ сто-
ліття. Виявити взаємовпливи на етнографічному та 
етнічному порубіжжі, що значною мірою формувало 
стилістичні особливості декору пам’яток. 

Новизна праці — введено у науковий обіг відо-
мості про типи в’язаного й мереживного одягу (ком-
поненти і оздоблення), окреслено способи носіння у 
поєднанні з іншими типами вбрання, техніки й тех-
нологічні прийоми їх виготовлення та локальні варі-
анти декору, зафіксовані під час експедицій. Теоре-
тичні висліди проілюстровані низкою світлин.

Запропонована стаття — з урахуванням здобут-
ків попередніх дослідників — доповнить та уточнить 
вже існуючі в українській мистецтвознавчій науці ма-
теріали із зазначеної тематики, стане платформою 
для наступних поглиблених авторських студій. 

Польові розвідки булі здійснені у м. Рахів, смт Ясі-
ня, сс. Стебний, Чорна Тиса, Лазещина, Кваси, 
Білин, Луги, Богдан, Розтоки, Видричка, Ділове 
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На основі авторських польових розвідок проаналізовано ло-
кальні особливості народних в’язаних і мереживних виробів 
у вбранні гуцулів Рахівщини кінця ХІХ — початку ХХІ сто-
ліття. Висвітлено характерні типологічні та художні ознаки 
загалом та локальні відміни окремих осередків. Визначено 
унікальні та універсальні параметри в’язаних («плетених») й 
ажурних артефактів у контексті гуцульської народної одежі 
у хронологічному зрізі. Введено у науковий обіг низку тво-
рів, світлин, наративи від респондентів та локальні терміни.
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(Трибушани), Костилівка (Берлибаш), Вільховатий 
Рахівського району Закарпатської обл. у 2016 році 
(далі — Польові матеріали авторки (ПМА), під час 
яких опитано понад 50 респондентів). Значний кор-
пус пам’яток опрацьовано в музейних збірках різних 
рівнів та приватних колекціях.

В історіографії українського народного вбрання 
другої пол. ХІХ — поч. ХХІ ст. існує низка праць 
(монографії, окремі розділи, статті), де розглянуто 
гуцульський традиційний одяг, у контексті якого — 
й предмет наших студій. Праці другої пол. ХІХ — 
першої пол. ХХ ст. характерні значною кількістю 
польового матеріалу як питомої джерельної бази, що 
лягло в основу вислідів багатьох дослідників у на-
ступні періоди. Утім, про в’язані й мереживні ви-
роби відомості доволі спорадичні, узагальнені, ін-
коли — з певними неточностями, що не розкриває 
уповні їхні локальні типологічні й художні особли-
вості на Гуцульщині загалом та на Рахівщині зокрема 
[4]. Низка сучасних авторів переписує ці огріхи або 
перекручують стан речей, інколи — без посилання 
на першоджерело взагалі; відсутні спроби уточнення 
та з’ясування реалій через польові студії, яких часто 
уникають у своїй діяльності, тощо. 

Однак слід звернути увагу на праці, в яких ви-
світлено особливості народного вбрання саме За-
карпатської Гуцульщини, що стали важливим тео-
ретичним підгрунтям для наших наукових розвідок. 
Ознаки традиційної ноші гуцулів Рахівщини (одя-
гові комплекси в цілому, окремі типологічні групи 
чи види декоративного мистецтва. — О. К.) оха-
рактеризували Я. Головацький (1868) [2], С. Ма-
ковський (1925) [18], М. Шмельова (1948) [24], 
О. Полянська (1972) [23], (1987) [20], К. Ма-
тейко (1987) [20], (1976) [19]), Г. Стельмащук 
[1], Р. Пилип — вишивка (2012 [21], 2012 [22]), 
В. Коцан 1 (2012 [16], 2012 [17]), А. Коприва, 
Є. Гайова, І. Грибанич, Т. Сологуб, О. Федорчук 
та ін. Унікальним є фотоальбом з опублікованими 
світлинами авторства Рудольфа Гульки, на яких зо-
бражено народні типажі Підкарпатської Русі між-

1 На сьогодні досліднику Василю Коцану (від 2016 р. — 
директор Закарпатського музею народної архітектури та 
побуту) належить найбільше праць, в яких ґрунтовно та 
комплексно розглянуто традиційний одяг Закарпаття та 
гуцулів Рахівщини, зокрема з урахуванням типологічного 
різноманіття.

воєнного періоду, закарпатських гуцулів зокрема 
(2014) [26].

Авторка цієї статті опублікувала кілька розвідок із 
зазначених питань, зосередивши увагу на унікальних 
та універсальних характеристиках гуцульської одежі, 
окремих типологічних груп і типів, місцевих мистець-
ких відмінах тощо (2004 [5], 2005 [6], 2006 [3], 
2007 [9], 2007 [10], 2007 [11], 2008 [7], 2009 [25], 
2011 [8], 2014 [12], 2014 [13], 2014 [4], 2016 [14], 
2017 [15]). Основні теоретичні положення та резуль-
тати досліджень апробовані на численних наукових 
конференціях в Україні та за кордоном.

Комплекс народного вбрання гуцулів Рахівщини 
кінця ХІХ — середини ХХ ст. містив здебільшого  
ті ж типологічні групи та типи одежі, як і повсюдно 
на Гуцульщині. Утім певні відміни простежувалися 
доволі яскраво, навіть в межах району, проявляючись 
через форму, крій, техніки виготовлення та головно 
декор. За низкою спільних конструктивно-художніх 
ознак на Закарпатській Гуцульщині можна виокре-
мити чотири осередки традиційної ноші, складовою 
якої були, зокрема, в’язані й мереживні вироби: ясі-
нянський, богданський, рахівський та великобичків-
ський [16; 22; ПМА] (Іл. 1). 

З компонентів одягу доволі розмаїто представлені 
типологічні групи доповнення до взуття (шкарпетки-
капчури з очками (штримфлі) та шкарпетки без 
стопи — околички) і наручних доповнень (нарак-
виці, рукавиці) [13; 14]. Оздоблення презентова-
но теж досить ємко — тороки, китиці, шнури, ме-
реживо, — в декорі сердаків, кожухів, запасок, со-
рочок та інших типів народної ноші. Проте згадок 

Іл. 1. Сім’я з Чорної Тиси в народному вбранні, 1930-ті рр. 
Приватний архів Марії Поп’юк (1943 р. н.). ПМА. 
2016 р. Публікується вперше
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стосовно плетених поясів, що ми зафіксували в міс-
цевостях гуцульсько-покутського пограниччя, та від-
повідних речових пам’яток — жодних. Натомість 
мереживо в південній частині Рахівщини значно по-
ширеніше, ніж на інших територіях Гуцульщини.

Основною складовою чоловічого та жіночого одя-
гового комплексу закарпатських гуцулів (як, зре-
штою, повсюдно) була сорочка, локальні особливос-
ті якої формувалися і видозмінювалися під впливом 
чинників, характерних в цілому для духовної та ма-
теріальної культури окресленої території. Упродовж 
ХІХ — пер. пол. ХХ ст. на Рахівщині побутувало 
три основних типи чоловічих сорочок («кошуль»): 
стара, нова (ХІХ ст.) та «фабрична» (кін. ХІХ — 
поч. ХХ ст.) (за О. Полянською) [23, с. 57—58]. 
Переважно їх виготовляли з відрізу доморобного 
конопляного або льняного полотна, кроєного «впе-
рекид». На передній пілці по центру робили виріз 
для горловини, який призбирували, та неглибокий 
вертикальний розріз. Давніші «старі» вироби були 
без коміра, з широкими в нижній частині рукава-
ми. У «нових кошулях» кінця ХІХ — поч. ХХ ст. 
з’являється вузький комірець-стійка та неширокі 
манжети («дуди») (Іл. 2). 

Від поч. ХХ ст. у декорі чоловічих сорочок за-
стосовують значно більше вишивки: по плечовій лі-

нії вище місця з’єднання пілки та рукава, по низу ру-
кава, на комірці, а від 1920—1930-х рр. — дві вер-
тикальні смуги на нагрудній частині. Переважно ці 
орнаментальні смуги — однакові за художнім вирі-
шенням, хоча інколи вишивка на «нагруднику» ви-
різнялася розміром (ширша) та компонуванням взо-
ру. В північній частині Рахівщини поширеним був 
візерунок «соснівка» — ламані зигзагоподібні лі-
нії, різноманітний уклад яких творив багатоваріа-
тивні композиції орнаменту. Зазначимо, що подібні 
мотиви часто вив’язували або вишивали на чолові-
чих «капчурах з очками» від пер. третини ХХ ст., 
що врівноважувало композицію взорів ясінянського 
комплексу чоловічого вбрання. Вишивка з фітоморф-
ними (геометризованими чи стилізованими) мотива-
ми більш поширена у сорочках великобичківських гу-
цулів. Ще один варіант оздоблення — декоративні 
кольорові шви поверх з’єднувальних. Також «цир-
кували» бокові шви та нижню частину виробів [23, 
с. 57; 16, с. 105—108].

Практично до поч. ХХ ст. гуцули носили сороч-
ки «по-давньому» — поверх полотняних («гачі», 
«гаті», «портяниці», «поркєниці») та сукняних («хо-
лошні») штанів з доморобних тканин, підперізуючи 
«баюром» або шкіряним ременем («римнем»): «Чо-
ловіки носили сорочки поверх штанів, а зверху та-
ким ще ременем підперізували. Шкіряним таким, 
парадним» 2. Від 1920—30-х рр. «кошулі» заправ-
ляють на новий лад — в середину штанів. Про свято 
нижню частину полотняних поясних виробів (пере-
важно білого кольору. — О. К.) оздоблювали мере-
жаним взором («мережкою», «циркою», «ціркою»), 
яку виробляли різними технічними прийомами: ви-
тягували поперечну нитку і мережили розмаїтими 
способами, вирізали дірочки «очка», які обкидали 
ниткою тощо. З-поміж схожих за кроєм, тканиною 
та способом носіння типів поясного вбрання гуцулів 
Рахівщини вирізняються великобичківські: з біло-
го полотна, дещо розширені донизу та коротші по-
рівняно з т. зв. гуцульськими, прикрашені по ниж-
ньому краю дрібними тороками («стряпками») і ви-
шивкою нитками відтінків білої барви. Цього типу 

2 ПМА. Зап. від Калинюк Марії Василівни (1949 р. н), 
с. Розтоки Рахівського р-ну Закарпатської обл. (у 
наступних посиланнях вказуємо лише населений пункт, 
оскільки всі вони знаходяться в Рахівському р-ні 
Закарпатської обл.). 2016 р. 

Іл. 2. Тип чоловічої сорочки в комплексі одягу ясінянського 
осередку, 1920—1930-ті рр. З фотоархіву Ясінянського 
історико-краєзнавчого музею, ПМА. 2016 р.



1135Мереживо та в’язання у народному вбранні гуцулів Рахівщини кінця ХІХ — початку ХХІ століття…

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 5 (143), 2018

штани були поширені в чоловічому вбранні румунів 
й угорців: це увиразнює локальні художні характе-
ристики виробів та робить певною мірою унікальни-
ми з-поміж інших компонентів чоловічого поясного 
одягу Гуцульщини. 

Дещо різноманітніші жіночі сорочки Закарпат-
ської Гуцульщини, крій та декор яких теж зазнавав 
певних змін упродовж ХІХ—ХХ століття. Умовно 
можна виокремити два типи 3: «гуцульський», який 
домінував в убері гуцулок Рахівщини, та «волось-
кий», характерний для великобичківської частини, де 
простежуються впливи румунського вбрання. Влас-
не сорочки другого типу визначаються великою кіль-
кістю мереживних оздоб, що не дуже поширено на 
Гуцульщині в інших одягових комплексах.

 Наприкінці ХІХ — в першій третині ХХ ст. жі-
ночі сорочки першого типу виготовляли, здебільшого, 
з доморобного полотна, довгими до низу («доділь-
ними»). Спереду робили неглибокий розріз — «па-
зуху». Давніші вироби по горловині призбирували 
«на очкур». Від поч. ХХ ст. морщення («збриж-
ки», «морщінки») 4, як і в чоловічих сорочках, фік-
сували на вузькому комірці («ошийок», «ошийник», 
«обшивка»), який зав’язували неширокими крамни-
ми стрічками («ощінки», «ущінки»). Нижню части-
ну рукавів теж призбирували на неширокий виши-
тий манжет («дуди») 5 (Іл. 3).

Від поч. ХХ ст. у виготовленні жіночих сорочок 
розповсюджується промислова тканина («шовк», 
«штучний шовк») — однотонна, білого кольо-
ру, часто зі стилізованими рослинними візерунка-
ми (поєднання блискучих та матових площин). Такі 
сорочки шили з двох частин: верхньої (власне со-
рочки) з шовкової тканини, і нижньої — спідниці 
(«підтичка», «підшитка» 6, «підшивка» 7), яку інко-
3 Ми не зупиняємося детально на типологічних та художніх 

характеристиках сорочок, оскільки вони не є предметом 
нашого дослідження. Розглядаємо лише основні 
параметри, які певною мірою пов’язані з мереживом як 
одним зі способів оздоблення сорочки.

4 ПМА. Зап. від Молдавчук Марії Степанівни 
(1952 р. н.), с. Кваси. 2016. 

5 ПМА. Зап. від Калинюк Марії Василівни (1949 р. н.), 
с. Розтоки; Молдавчук Марія Степанівна (1952 р. н.), 
с. Кваси. 2016.

6 ПМА. Зап. від Богуняк Анни Миколаївни (1949 р. н.), 
с. Луги. 2016.

7 ПМА. Зап. від Молдавчук Василини Юріївни 
(1937 р. н.), с. Кваси. 2016. 

ли шили з чотирьох відрізів доморобного полотна. 
З’єднували ці частини декоративними вишивальни-
ми швами (циркували «циркою») [23, c. 63], час-
то — кольоровими нитками кількох барв, що під-
креслювало конструктивні лінії та підсилювало де-
коративність (Іл. 4). 

Жіночі («волоські») сорочки південної Рахівщи-
ни, а, власне, великобичківського осередку, суттєво 
відрізняються від ясінянських та богданських, як і гу-
цульських загалом, перш за все — кроєм та декором. 
Вони тунікоподібного («в перекид») крою, «доділь-
ні», зшиті з кількох широких прямих прямокутних 
полотнищ. Інколи, як і в описаних попередньо сороч-
ках, верхню частину шили з полотна кращої якості, 
нижню ж доточували з гіршого. Очевидно, це роби-
ли абсолютно з практичних міркувань, оскільки по-
верх сорочки одягали спідницю з промислової мате-
рії — «сукню». У «волоських» будь-який комірець 
відсутній, натомість — горловина з квадратним (по-
глибленим спереду та позаду) вирізом [24]. 

Іл. 3. Фрагмент низу рукава жіночої сорочки, зібраного на 
манжет («дуди»), 1930—1940-ві рр. Приватна колекція, 
смт Ясіня Рахівського р-ну Закарпатської обл. ПМА. 
2016 р. Фото О. Козакевич

Іл. 4. Фрагмент декоративних швів (циркування «цир-
кою») для з’єднання частин нижньої частин поділку жіно-
чої сорочки («підтичка», «підшитка», «підшивка»). При-
ватна власність Молдавчук М.С (1952 р. н.), сер. ХХ ст., 
с. Білин Рахівського р-ну Закарпатської обл. ПМА. 
2016 р. Фото О. Козакевич
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На нагрудній центральній частині (на ширину ви-
різу), по лінії пришивання рукава до поздовжньо-
го полотнища пілки й спинки (умовна пройма) та 
нижній частині рукава сорочка рясно призбирана, 
що, знову ж таки, не зовсім характерно для тради-

ційних сорочок Гуцульщини 8. Збирки відрізнялися 
ритмом укладання, пропорціями, складністю фактур-
ної поверхні внаслідок їх формування тощо (Іл. 5). 
Низ рукава завершувався декоративним, також при-
збираним, манжетом-оборкою («фодра», «фодри» 9, 
«фодрош» [24, с. 132]), який творився технологіч-
ним прийомом «рісування», «брижування» та «ви-
шивка по брижах» з одного цільного з основною час-
тиною рукава відрізу полотна. На відстані 6—7 см 
від нижнього краю «брижували» поперечну смугу 
завширшки 3,5—4,5 см (залежно від ширини взо-
ру). Поздовжні збирки щільно укладали та фіксува-
ли двома строчками, в результаті чого створювалася 
фактурна площина (2,5—3 см). Поверх «бриж» ко-
льоровими нитками вишивали геометричні та стилі-
зовані рослинні мотиви, кладучи стібки поперек вер-
тикальної збирки, фіксуючи додатково у такий спо-
сіб брижі. Викінчували нижній край рукава смугами 
мережива різної ширини — з фігурними завершен-
нями, різного ступеня ажурності, що надавало ви-
робу ошатності (Іл. 7). 

Власне декоративні ажурні, в’язані гачком або з 
промислового мережива, вставки у поєднанні з виши-
тими — на нагрудній частині, інколи нашитій на на-
плічній частині рукава (щось на зразок уставки), на 
нижніх зрізах манжетів — є характерною ознакою 
«волоських» жіночих сорочок. Деколи нагрудна та на-
плічна смуги за розміром та композицією орнаменту 
були однакові (ідентичні), інколи — різнилися. Оздо-
блювальна, найчастіше тридільна, смуга у поєднанні з 
вишивкою була завширшки до 15 см: центральна — 
вишита на полотні, обабіч якої — мереживні. На від-
міну від домінанти геометричного орнаменту північно-
центральної частини Рахівщини, вишивка на «волось-
ких» сорочках має здебільшого фітоморфні ознаки. 
Це переважно квіткові мотиви з листям — реалістич-
них або стилізованих абрисів. Мереживо практично 
повторює мотиви вишивки чи передається дуже на-
ближено — як це дозволяють відтворити технологіч-
ні прийоми в’язання гачком (Іл. 6). 
8 В гуцульських жіночих сорочках «збирки» теж присутні: 

наприклад, рісували невеличку частину рукава під 
уставкою, «морщили» по горловині уставкової сорочки, 
внизу рукавів при «дудах». Однак вони все одно сорочки 
не були так густо призбирані, що надавало пишності та 
об’єму, як великобичківські.

9 ПМА. Зап. від Ткач Миколи Івановича (1942 р. н., 
уродж. с. Костилівка), с. Ділове (Трибушани). 2016.

Іл. 5. Фрагмент передньої частини жіночої сорочки з вели-
кобичківського осередку: горловина з квадратним (погли-
бленим спереду та позаду) вирізом, з призбируванням та 
мереживною і вишитою оздобою, 1930-ті рр. Краєзнавчий 
музей «Трибушани» ЗШО І—ІІІ ступеня, с. Ділове Ра-
хівського р-ну Закарпатської обл. ПМА. 2016 р. Фото 
О. Козакевич

Іл. 6. Фрагмент передньої частини жіночої сорочки з вели-
кобичківського осередку: мереживна (в’язання гачком) і 
вишита (хрестик) декоративна вставка, 1930-ті рр. Крає-
знавчий музей «Трибушани» ЗШО І—ІІІ ст., с. Ділове 
Рахівського р-ну Закарпатської обл. ПМА. 2016 р. Фото 
О. Козакевич
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Зазначимо, що локальні орнаментальні особливос-
ті вишивки Рахівщини кінця ХІХ — ХХ ст. мали 
безпосередній вплив на стилістичні ознаки в’язаних 
виробів окресленої території, що, власне, й надало 
їм певної упізнаваності.

Характерним для гуцульської традиційної ноші 
кінця ХІХ — сер. ХХ ст. були капчури (капчори, 
капчурí, штримфлі, стримфлі, струмфлі) — до-
повнення до взуття: в’язані спицями вовняні шкар-
петки (до середини литки) або панчохи (поза коліна) 
[14; 13; 12]. Наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст. одя-
гали традиційно до шкіряних постолів. Найкращи-
ми вважалися постоли з телячої шкіри — не розмо-
кали, добре тримали форму; зі свинячої, відповідно, 
були низькосортні: «Зі свинячої шкіри нікуди не 
годилися. То ше як суха погода, то нічо. А як мо-
кро, то так розлазились. А з волової чи теляті, 
то були вже грубі. То були на вихід» 10 (Іл. 8). Від 
поч. ХХ ст., а особливо у міжвоєнний період, у тра-
диційному побуті гуцулів поширюються типи модно-
го взуття — «біргєри», «лапсери» 11, «топанки» 12, 
що, звісно, негативно вплинуло і на використання 
капчурів: «То носили до капчурів і постоли. А по-
тім постоли відійшли, то брали топанки і нос-
ки такі файні. То про капчури вже й забули. То до 
войни носили тут капчури. А по войні, то вже 
дуже рідко, аби тепло було» 13. У повоєнний час 
в’язані доповнення до взуття поступово втратили 
актуальність у повсякденні, а до 1970—1980-х рр. 
«капчурі з очками», як засвідчують старожили, но-
сили здебільшого лише старші жінки — у свята чи 
до церкви 14. 

Однак наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст. зацікав-
лення автентичними ясінянськими капчурами відро-
джується у контексті популяризації українського на-

10 ПМА. Зап. від Калинського Івана Дмитровича 
(1941 р. н.), с. Лазещина. 2016. 

11 ПМА. Зап. від Калинського Івана Дмитровича 
(1941 р. н.), с. Лазещина. 2016.

12 ПМА. Зап. від Попівняк (Мельничук) Досі Василівни 
(1926 р. н.), с. Стебний. 2016.

13 ПМА. Зап. від Попівняк (Мельничук) Досі Василівни 
(1926 р. н.), с. Стебний. 2016.

14 Зазначимо, що, наприклад, космацькі капчури не 
втратили своєї мистецької привабливості навіть до 
сьогодні. Навпаки, завдяки яскравому орнаменту 
та оригінальним взорам вони стали упізнаваними та 
поширилися далеко поза межі свого осередку.

Іл. 7. Фрагмент нижньої частини рукава з призбираним 
манжетом-оборкою («фодра», «фодри», «фодрош») жіно-
чої сорочки з великобичківського осередку, 1930-ті рр. 
Краєзнавчий музей «Трибушани» ЗШО І—ІІІ ст., с. Ді-
лове Рахівського р-ну Закарпатської обл. ПМА. 2016 р. 
Фото О. Козакевич

Іл. 8. Гуцул з Чорної Тиси в народному вбранні; на но-
гах — «капчурі з очками», 1920—1930-ті рр. З приватно-
го архіву Тимчук О.М. (1959 р. н.). ПМА. 2016 р.
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родного вбрання як маркера етнічної та етнографіч-
ної ідентичності. Наприклад, у 2017 р. у смт Ясіня 
за сприяння місцевого голови Едуарда Зелінсько-
го відбулося гуцульське весілля за давніми місцеви-
ми традиціями, що викликало неабиякий інтерес у 
ЗМІ та поціновувачів автентики. Під час цього дій-
ства переважна більшість мешканців вийшла у тра-
диційній одежі, з-поміж розмаїття якої представили 
і «капчури з очками» — давні або виготовлені спе-
ціально для події. Зокрема капчури (проте не такі 
барвисті та декоровані. — О. К.) можна побачити 
на сувенірних базарах, під час різних етнофестива-
лів, що надзвичайно поширені на Рахівщині в остан-
ні роки (Іл. 9).

Оздоблення капчурів значною мірою залежа-
ло від типу взуття. Одягаючи до постолів, «плете-
ні» (в’язані. — О. К.) вироби кріпили на нижній 
частині ноги волоками темного кольору: навхрест 
ними перев’язували верхню частину ступні, а на 
литковій щільно намотували кілька разів, за ра-
хунок чого утворювалась темна смуга завширшки 
3—5 см. Однак смугу з волоків завжди розміща-
ли під орнаментом на капчурах — приблизно на 
2—3 см нижче (Іл. 10). 

Наприкінці ХІХ — на поч. ХХ ст. на Закарпат-
ській Гуцульщині, зрештою, як і по всій Гуцульщи-
ні, орнамент на капчурах здебільшого вив’язували 
спицями, на що вказують давні світлини місцевих 
народних типажів та артефакти з музейних збі-
рок. Простіші у технологічному та декоративно-
му вирішенні виготовляли на щодень — з пряде-
ної в домашніх умовах вовни темних кольорів, пе-
реважно без декору; святкові — з білої вовни, з 
барвистим орнаментом: «То брали такі капчури, 
коли йшли до церкви, на свято. Но і хто був 
багатший» 15 (Іл. 11). 

Польові дослідження авторки засвідчили, що 
упізнаваним осередком виготовлення капчурів, 
які вирізняються з-поміж гуцульських загалом і 
рахівських зокрема, оригінальною орнаментикою 
та технологічними і колористичними особливос-
тями декору, є т. зв. ясінянський кущ. На відмі-
ну від шкарпеток з інших місцевостей Гуцульщи-
ни, оздоблених переважно «плетеним» візерунком 
безпосередньо у процесі в’язання або вишитим по-
15 ПМА. Зап. від Зелінської Олени Юріївни (1947 р. н.), 

смт Ясіня. 2016. 

Іл. 9. Сучасні капчури на сувенірному базарі в Діловому 
(т. зв. Центр Європи). ПМА. 2016 р. Фото О. Козакевич

Іл. 10. Зразок носіння «капчурів з очками» з постолами та 
спосіб їх кріплення волоками. Приватна власність Молдав-
чук В.Ю. (1937 р. н.), сер. ХХ ст., с. Білин Рахівського  р-ну 
Закарпатської обл. ПМА. 2016 р. Фото О.Федорчук

Іл. 11. Гуцульські легіні в народному вбранні; на ногах — 
в’язані «капчури з очками» з в’язаним орнаментом, 
1920-ті рр., смт Ясіня. Фото Рудольфа Гульки (Опубліко-
вано: Джерело [26])
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верх в’язаного полотнища, вироби з північної час-
тини Рахівщини — «капчури з очками» 16, «капчу-
ри очкові» 17, «капчури з вічками» 18 — характерні 
вишиваним узором на окремій від основної в’язаної 
частини смужці полотна. У міжвоєнний період для 
вставки на вишивку здебільшого використовува-
ли доморобне полотно, а від сер. ХХ ст. — кан-
ву промислового виробництва. На основі польових 
матеріалів та вивченні давніх артефактів маємо під-
стави вважати, що поширилися капчури цього типу 
в одязі ясінянських гуцулів від 1920—1930-х ро-
ків. На нашу думку, створення власне такого ко-
льорового орнаменту-декору пов’язано з тим, що 
саме в ясінянському осередку у міжвоєнний пері-
од, а згодом — упродовж ХХ ст. розвинулося та 
увиразнилося вишивальне мистецтво з характерни-
ми локальними відмінами [22], що значною мірою 
вплинуло на унікальні художні ознаки і в’язаних 
виробів (Іл. 12; Іл. 13).

Натомість в інших осередках Закарпатської Гу-
цульщини в пер. пол. ХХ ст., окрім шкарпеток-
капчурів, поширений дещо інший тип таких в’язаних 
виробів: високі, поза коліно «сари» або «штримфлі», 
«штрімфлі» 19 з «плетеним» орнаментом. 

За способом виготовлення і декором чоловічі та 
жіночі капчури були практично однаковими. У жіно-
чих ясінянських капчурах «партиці» (поперечні сму-
ги. — О. К.) з «очками» були дещо вужчі від чоло-
вічих: 2,5—3,5 см і 3—5 см відповідно. Дуже час-
то візерунок на в’язаних виробах був ідентичний або 
схожий до орнаменту на манжетах («дудах») соро-
чок чи «ошийків». Кольоровий взір «очка» 20 на кап-

16 ПМА. Зап. від Ковбаснюк Анни Миколаївни (1952 р. н.), 
смт Ясіня; Попівняк (Мельничук) Досі Василівни 
(1926 р. н.), с. Стебний; Бойко Василини Іванівни 
(1944 р. н.), смт Ясіня; Климпотюк Теодозії (Досі) 
Миколаївни (1934 р. н.), с. Чорна Тиса; Климпуш Анни 
Іванівни (1927 р. н.), с. Розтоки; Гребещук Досі Василівни 
(1938 р. н.), с. Чорна Тиса. 2016. 

17 ПМА. Зап. від Поп’юк (Калиняк) Марії, с. Чорна 
Тиса. 2016. 

18 ПМА. Зап. від Ткач Миколи Івановича (1942 р. н., 
уродж. с. Костилівка), с. Ділове (Трибушани). 2016. 

19 ПМА. Зап. від Климпуш Анни Іванівни (1927 р. н.), 
с. Розтоки. 2016.

20 ПМА. Зап. від Тимчук Олени Михайлівни (1959 р. н., 
уродж. с. Лазещина), смт Ясіня; Клочуряк Оксани 
Андріївни (1975 р. н.), с. Чорна Тиса; Бойко Василини 
Іванівни (1944 р. н.), смт Ясіня. 2016. 

чурах був обов’язковим: «То і чоловіки, і жінки но-
сили, йо. До середини литки були такі. Носили 
капчури. То були такі з очками. То узір так нази-
вали. То очка в капчуриках. Той взір був вишитий 
нитками. То така прикраса була. То мусіли бути 
в капчурах очка, то було главне. То були вузень-
кі, неширокі. То капчури білі були» 21.

Роботу [в’язання капчура] починали п’ятьма спи-
цями («шпильками» 22) від верхньої частини виробу 
21 ПМА. Зап. від Попівняк (Мельничук) Досі Василівни 

(1926 р. н.), с. Стебний. 2016. 
22 ПМА. Зап. від Бойко Василини Іванівни (1944 р. н.), 

смт Ясіня; Попівняк (Мельничук) Досі Василівни 
(1926 р. н.), с. Стебний. 2016.

Іл. 12. Фрагмент орнаменту «очка» до капчурів: полотно, 
вишивка «хрестик», сер. ХХ ст. Приватна власність 
Молдавчук В.Ю. (1937 р. н.), сер. ХХ ст., с. Білин Ра-
хівського р-ну Закарпатської обл. ПМА. 2016 р. Фото 
О. Козакевич

Іл. 13. Фрагмент орнаменту «очка» до капчурів: полотно, 
вишивка «хрестик», сер. ХХ ст. Приватна власність 
Молдавчук В.Ю. (1937 р. н.), сер. ХХ ст., с. Білин Ра-
хівського р-ну Закарпатської обл. ПМА. 2016 р. Фото 
О. Козакевич
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«з верха» 23. Набирали потрібну кількість «ключок» 
(петель. — О. К.): спершу в’язали («плели») пруж-

23 ПМА. Зап. від Бойко Василини Іванівни (1944 р. н.), 
смт Ясіня; Климпуш Анни Іванівни (1927 р. н.), 
с. Розтоки. 2016.

ну частину («рубець» 24, «вершок» 25, «наглик» 26, 
«снурок» 27). 

Структура «рубців», висота яких сягала приблиз-
но 5—7 см, була різною, що, відповідно, давало дещо 
різну фактуру та пружність: одна петля («ключка») 
лицьова, одна — виворітна, «дві ключки туда, а 
дві ключки сюда» 28. Завершували в’язати «вер-
шок» одним рядом нитки переважно іншого кольору 
«теркатою», «писаною» 29, щоби згодом мати мож-
ливість продовжити роботу. Далі литкову частину 
капчура в’язали лицьовими петлями («на гладко»), 
значно рідше «виплітали» об’ємний фактурний де-
кор («кручениці»), який поширився здебільш від 
сер. ХХ ст.: «А то від очок, то плели «вісімки», 
«кривулі» (косички. — О. К.) такі» 30. 

Існувало кілька варіантів з’єднування в’язаної осно-
ви виробу та вишитого орнаменту. Переважно краї 
окремо вишитої на полотні декоративної смуги при-
шивали до верхньої і нижньої частини капчура, вшива-
ючи її поміж них (Іл. 14; Іл. 15; Іл. 16). Інколи виши-
ту смугу пришивали одразу в процесі роботи, а потім 
до неї добирали спицями петлі і продовжували пра-
цювати. Значно рідше вишиття нашивали 31 на в’язану 
основу: хоча це було швидше, однак виріб виглядав не 
таким естетичним та технологічно довершеним. 

Також на Рахівщині наприкінці ХІХ — упродовж 
ХХ ст. у декорі використовували вив’язаний орна-
мент («писаний», «переписаний» 32, «перемітаний» 33) 

24 ПМА. Зап. від Климпотюк Теодозії (Досі) Миколаївни 
(1934 р. н.), с. Чорна Тиса. 2016. 

25 ПМА. Зап. від Молдавчук Марії Степанівни (1952 р. н.), 
с. Кваси. 2016. 

26 ПМА. Зап. від Юраш (Пілц) Онушки (Анни) Яно-
шівни (Іванівни) (1931 р. н., уродж. с. Богдан, угорка), 
с. Богдан. 2016. 

27 ПМА. Зап. від Молдавчук Василини Юріївни (1937 р. н.), 
с. Кваси. 2016. 

28 ПМА. Зап. від Юраш (Пілц) Онушки (Анни) 
Яношівни (Іванівни) (1931 р. н., уродж. с. Богдан, 
угорка), с. Богдан. 2016. 

29 ПМА. Зап. від Климпотюк Теодозії (Досі) Миколаївни 
(1934 р. н.), с. Чорна Тиса. 2016.

30 ПМА. Зап. від Поп’юк (Калиняк) Марії, с. Чорна 
Тиса. 2016.

31 ПМА. Зап. від Зелінської Олени Юріївни (1947 р. н.), 
смт. Ясіня. 2016. 

32 ПМА. Зап. від Калинського Івана Дмитровича 
(1941 р. н.), с. Лазещина. 2016. 

33 ПМА. Зап. від Бойко Василини Іванівни (1944 р. н.), 
смт Ясіня. 2016.

Іл. 14. Фрагмент орнаменту «очка» до капчурів: полотно, 
вишивка «хрестик», сер. ХХ ст. смт Ясіня Рахівського 
р-ну Закарпатської обл. Ясінянський історико-краєзнавчий 
музей. ПМА. 2016 р. Фото О. Козакевич

Іл. 15. Фрагмент орнаменту «очка» до капчурів: полотно, 
вишивка «хрестик», 1920—1930-ті рр., смт Ясіня Рахів-
ського р-ну Закарпатської обл. Ясінянський історико-
краєзнавчий музей. ПМА. 2016 р. Фото О. Козакевич

Іл. 16. Фрагмент вивороту орнаменту «очка» до капчурів 
та спосіб з’єднання з в’язаними спицями частинами: по-
лотно, вишивка «хрестик», сер. ХХ ст. Приватна влас-
ність Молдавчук В.Ю. (1937 р. н.), сер. ХХ ст., с. Білин 
Рахівського  р-ну Закарпатської обл. ПМА. 2016 р. Фото 
О. Козакевич
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безпосередньо у процесі виготовлення самого ви-
робу, однак значно рідше, ніж в інших місцевостях 
Гуцульщини.

Подібними за способом виготовлення та декору 
до капчурів були шкарпетки без стопи — «околич-
ки з очками» 34, «обманки» [16] — типологічна під-
група доповнень до взуття, прототипом яких стали, 
очевидно, вовняні суконні білі онучі (Іл. 17). Один 
з варіантів поширення «околичок з очками» (утилі-
тарна та практична функція. — О. К.) — зношен-
ня нижньої частини капчура (стопи) і добрий стан 
верхньої частини з орнаментом. На стопу намотува-
ли онучку, зверху натягали залишок литкової части-
ни в’язаного капчура та підв’язували волоками. Та-
кий варіант був більш економним, простішим у ви-
готовленні, однак не зовсім естетичним. 

Ще одна фактор популярності «обманок» — по-
ширення нових типів взуття, здебільшого череви-
ків, які закривали ступню, та промислового шкар-
петкового асортименту, отож не було потреби у ниж-
ній в’язаній частині. Опрацювання низки артефактів 
засвідчує, що від 1920—1930-х рр. багато виро-
бів виготовляли вже спеціально без стопи, оскіль-
ки нижня частина «виплетена» переплетенням 1 х 1 
«ключки».

Нараквиці — типологічна підгрупа в’язаних 
спицями наручних доповнень [9], поширених у 
комплексах вбрання більшості місцевостей Гуцуль-
щини кінця ХІХ — пер. пол. ХХ століття. Ви-
роби здебільшого мали практичне призначення — 
захищати від холоду: їх одягали взимку і чоловіки, 
і жінки, і діти для утеплення кистей рук. Зокре-
ма носили як декоративну прикрасу — «празнич-
ні нараковиці» 35 (типологічна група прикраси. — 
О. К.) [5; 13; 7].

Однак від сер. ХХ ст. такі наручні доповнення 
виходять з широкого вжитку: до 1970—80-х рр. 
їх ще використовували лісоруби під час відповід-
них робіт і старі «люде» (чоловіки. — О. К.) 36: «А 
наратвиці, то носили люде, шо в лісі робили. То 

34 ПМА. Зап. від Калинського Івана Дмитровича (1941 р. н.), 
с. Лазещина. 2016.

35 ПМА. Зап. від Папариги Марії Василівни (1946 р. н., 
уродж. с. Розтоки), с. Видричка. 2016.

36 ПМА. Зап. від Ткач Миколи Івановича (1942 р. н., 
уродж. с. Костилівка), с. Ділове (Трибушани); Климпуш 
Анни Іванівни (1927 р. н.), с. Розтоки. 2016.

були з вовни білі або чорні. То зимою носили, коли 
студень» 37. 

Зимові чоловічі робочі «нараквиці» на щодень 
«плели» з вовни домашнього виготовлення з руна 
овець натурального забарвлення білих, частіше сі-
рих та чорних відтінків 38 (смт Ясіня, сс. Лазещина, 
Чорна Тиса, Стебний, Богдан, Розтоки), — щоб 
не були маркі. Висота виробів була різною: найчас-
тіше мали розміри манжета (10—12 см) або сяга-
ли середини передпліччя. У нараквиці заправляли 
нижню частину рукава сорочки («дуди»): «У ліс 
без нараквиць ніхто не йшов. Отакі були задо-
вгі (до середини руки. — О. К.). Такі …з шерсті 
були. То, шоб не холодно було, бо светер підтєг-
нит сі. А тут рукавиці» 39; «Нараквиці були. То 
так, як капчур високий був. Взорів не було. То 
тільки плели — білі, сірі. То мужики носили… 
Та й жони носили! Петек натягали, коли був 
студень, то натягали. Взимку до рубання лісу 
мали светер, віддавна плели» 40. Одягали рука-
виці, які зверху прикривалися рукавами «петека»: 

37 ПМА. Зап. від Климпуш Анни Іванівни (1927 р. н.), 
с. Розтоки. 2016.

38 ПМА. Зап. від Юраш (Пілц) Онушки (Анни) Яно-
шівни (Іванівни) (1931 р. н., уродж. с. Богдан, угорка), 
с. Богдан. 2016. 

39 ПМА. Зап. від Калинського Івана Дмитровича (1941 р. н.), 
с. Лазещина. 2016.

40 ПМА. Зап. від Поп’юк (Калиняк) Марії, с. Чорна 
Тиса. 2016.

Іл. 17. Шкарпетки без стопи — «околички з очками»: осно-
ва в’язана спицями, візерунок вишитий, 1920—1940-ві рр. 
З приватної колекції Е.Ф. Зелінського. смт Ясіня Рахів-
ського р-ну Закарпатської обл. ПМА. 2016 р. Фото 
О. Козакевич
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таким чином руки зберігалися в теплі 41: «На ро-
боту, то котра хазяйка, робила, аби людям не 
студень було» 42. 

41 ПМА. Зап. від Климпотюк Теодозії (Досі) Миколаївни 
(1934 р. н.), с. Чорна Тиса. 2016.

42 ПМА. Зап. від Ференц Досі (1941 р. н.), с. Луги 
(присілок Тищора). 2016. 

Повсякденні нараквиці — однотонні вироби, 
в’язані «шпильками» (спицями. — О. К.) пере-
плетенням 1 петля («ключка») лицева 1 виворіт-
на навпереміну або 2 х 2 петлі відповідно. Однак 
художні ознаки візерункових нараквиць «в очка» 
значною мірою залежали від уміння та естетичних 
уподобань майстрині. Більш святковий варіант де-
корували поперечними (до 7 барв) смугами («парт-
ками») завширшки 0,5—1 см з купованої волічки 
або «гарасу» (сс. Ділове, Видричка, Луг, Розто-
ки). Переважали відтінки синього, зеленого, чер-
воного з поєднанням інших кольорів. Інколи різно-
барвний поперечно в’язаний орнамент («писаний 
взір», «переписаний взір» 43) компонували в цен-
тральній частині виробу, обабіч якого — кольоро-
ві смуги (Іл. 18). 

Жіночі нараквиці кінця ХІХ — пер. пол. ХХ ст. 
вирізнялися декоративними особливостями, які про-
явилися через колористику та орнамент. Як і чолові-
чі, такі вироби «плели» еластичним переплетенням 
1 х 1, часто оздоблювали поперечно в’язаними різ-
нокольоровими смугами завширшки 0,5—1 см. За-
значимо, що подібні за технікою виготовлення і де-
кором нараквиці були поширені у міжвоєнний період 
в окремих місцевостях Гуцульщини чи гуцульсько-
покутського пограниччя (наприклад, с. Голови Вер-
ховинського р-ну, смт Печеніжин Косівського р-ну 
Івано-Франківської обл.), а також на сусідніх етніч-
них територіях [26].

Колористика та орнаментика нараквиць схожа з 
локальними художніми ознаками вишивки Закар-
патської Гуцульщини. Ясінянські вироби 1920 — 
сер. ХХ ст. характерні яскравим дрібним узором 
«очками», укладеним у поперечні орнаментальні 
смуги, які чергуються. Мотиви орнаменту — стилі-
зовані квіти, галузки та листки (стилізація зумовле-
на технічними прийомами в’язання «перев’язь». — 
О. К.), зигзаги, смуги, цятки тощо. Здебільша 
орнамент статичний, проте незначної динаміки 
надають діагональні стилізовані смуги-галузки чи 
листки та контраст кольору — переважали відтін-
ки зелених, синіх, червоних та оранжевих барв з 
вкрапленням білих: «То такі, на половину руки. 
Вони були кольорові. То такими різними квіт-
ками були. Люди старі носили нараквиці. То на 
43 ПМА. Зап. від Попівняк (Мельничук) Досі Василівни 

(1926 р. н.), с. Стебний. 2016.

Іл. 18. Чоловічі нараквиці, в’язані спицями: смугастий ко-
льоровий орнамент («партки»), перев’язь, сер. ХХ ст. 
Приватна власність Богуняк А.М. (1949 р. н.), с. Луги 
Рахівського р-ну Закарпатської обл. ПМА. 2016 р. Фото 
О. Козакевич

Іл. 19. Жіночі нараквиці, в’язані спицями: кольоровий 
орнамент «очка», 1930 — сер. ХХ ст. смт Ясіня Рахів-
ського р-ну Закарпатської обл. Ясінянський історико-
краєзнавчий музей. ПМА. 2016 р. Фото О. Козакевич
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свята вбирали. То десь до 1960-х рр. носили» 44 
(Іл. 19; Іл. 20). 

Дещо вирізняються колористикою та стилістикою 
орнаменту нараквиці з Косівської Поляни. За розмі-
ром вони значно вищі, практично до ліктя. Мотиви 
орнаменту мають стилізовані, однак чіткі фітоморфні 
абриси, що не характерне для виробів північної час-
тини Рахівщини. Найчастіше — це різні варіанти 
суцвіть, квітів та галузок, укладених у стрічку по всій 
площині виробу. З’єднані квіткові мотиви галузка-
ми з листям, які підсилюють динамічність орнамен-
ту. Для виробу характерний і кольоровий (голубий, 
жовтий, червоний, зелений, темно-бордовий, світ-
лий беж), і тональний контраст. 

Наприкінці ХІХ — упродовж ХХ ст. різно-
манітно оздоблювали нагрудний шкіряний («кеп-
тар», «кожух» 45) та верхній сукняний («сердак», 
«петек» 46, «петек») одяг закарпатських гуцулів, теж 
характерний локальним різноманіттям. 

Так, кептарі ясінянського осередку вирізнялися 
низкою художніх ознак і є упізнаваними з-поміж гу-
цульських. Нагрудну частину кептарів прикрашали 
хутром лисів або зайців, аплікували шкірою, набива-
ли капслями, декорували вишивкою та маленькими 
китичками («ґєтиці», «ґитиці»). Спереду біля вирізу 
горловини на обох пілках пришивали по три кольо-
рові китиці («бойти» 47, «бойтки», «бовтиці» 48) чер-
воного, жовтогарячого, синього та зеленого кольору 
різних відтінків, а на спині по центру — шість ки-
тиць поздовж спини: одна, нижче дві, ще нижче три 
тих самих кольорів, що на пілочках (Іл. 21; Іл. 22). 
Виготовляли такі вироби майстри-кушнірі, яких на 
поч. ХХІ ст. на Закарпатській Гуцульщині практич-
но не залишилося 49.

Ясінянські кептарі поширені в кількох сусідніх се-
лах Галицької Гуцульщини (смт Ворохта, сс. Яблу-

44 ПМА. Зап. від Бойко Василини Іванівни (1944 р. н.), 
смт Ясіня. 2016.

45 ПМА. Зап. від Калинюк Марії Василівни (1949 р. н.), 
с. Розтоки. 2016.

46 ПМА. Зап. від Ковбаснюк Анни Миколаївни (1952 р. н.), 
смт Ясіня; Попівняк (Мельничук) Досі Василівни 
(1926 р. н.), с. Стебний. 2016.

47 ПМА. Зап. від Ковбаснюка Михайла Івановича (1953 р. н.), 
смт Ясіня. 2016.

48 ПМА. Зап. від Гребещук Досі Василівни (1938 р. н.), 
с. Чорна Тиса. 2016.

49 ПМА. 2016.

ниця, Вороненко Надвірнянського р-ну Івано-
Фран ків сь кої  обл.), що особливо проявилося від 

Іл. 20. Фрагмент орнаменту жіночих нараквиць: в’язання 
спицями; кольоровий орнамент «очка», 1930 — сер. ХХ ст. 
смт Ясіня Рахівського р-ну Закарпатської обл. Ясінян-
ський історико-краєзнавчий музей. ПМА. 2016 р. Фото 
О. Козакевич

Іл. 21. Нагрудний шкіряний («кептар», «кожух»): апліку-
вання шкірою, набивання капслів, декорували вишивкою, 
шнурами, маленькими китичками («ґєтиці», «ґитиці») та 
кольоровими китицями («бойти», «бойтки», «бовтиці»); 
вид спереду, смт Ясіня Рахівського р-ну Закарпат-
ської  обл. Майстер — Ковбаснюк М.І. (1953 р. н.). 
ПМА. 2016 р. Фото О. Козакевич
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1920—1930-х років 50. Це свідчить про певні вза-
ємовпливи навіть на умовному пограниччі. Кептарі 
(«кожухи» 51) з богданського, рахівського та велико-
бичківського осередків були дещо простіші в декорі 
й колористичному вирішенні, однак теж вирізнялися 
локальними декоративними ознаками [17; 21]. 

Верхній сукняний чоловічий та жіночий одяг за-
карпатських гуцулів («сердак», «сардак», «петек» 52, 
«петек» ) наприкінці ХІХ — упродовж ХХ ст. май-
же у всіх місцевостях шили з темного (чорного або 
темно-коричневого) доморобного сукна. Довжина 
таких виробів сягала середини стегон. Однак коло-
ристикою та декором вирізнялися ясінянські сердаки, 
виготовлені з сукна малинового або червоного кольо-
ру («крашеньик», «кришеньик»). Носили їх головно 
у свята та заможні ґазди: «Петек був довжиною до 
середини стегон. Мав такі прикраси, ґєтиці такі. 
Петеки ще в дитинстві, пам’ятаю, шили. А піс-
ля війни, то вже на нове перейшли» 53. 

«Сардаки» ясінянського типу на нагрудній части-
ні, по коміру, пілках та місцях з’єднання деталей крою 
оздоблювали яскравою кольоровою вишивкою, шну-
рами. Поздовжній вертикальний край поли «листівки» 
[16, с. 41; 17, с. 33] (яка при защіпанні «на глухо» на-
криває іншу і умовно її можна назвати верхньою) при-
крашали рядом густих китиць. Вони сягали на висоту 
декоративної нагрудної оздоби «листівки» і підкрес-
лювали певну асиметричність. Обабіч у верхній частині 
горловини на шнурочках кріпилося п’ять невеликих ки-
тиць, згрупованих в одну велику «ґєтицю» 54. Нижню 
частину нагрудної декоративної композиції завершу-
вали горизонтально розміщені невеликі круглі китич-
ки («ґуші», «ґушки») 55. Переважали оранжеві, жовті 
та червоні барви теплих тонів з вкрапленням відтінків 
зелених, рожевих, синіх та фіолетових (Іл. 23). 

50 ПМА. Надвірнянський р-н Івано-Франківської обл. 
2017.

51 ПМА. Зап. від Калинюк Марії Василівни (1949 р. н.), 
с. Розтоки. 2016.

52 ПМА. Зап. від Ковбаснюк Анни Миколаївни 
(1952 р. н.), смт Ясіня; Попівняк (Мельничук) Досі 
Василівни (1926 р. н.), с. Стебний. 2016.

53 ПМА. Зап. від Попівняк (Мельничук) Досі Василівни 
(1926 р. н.), с. Стебний. 2016.

54 ПМА. Зап. від Попівняк (Мельничук) Досі Василівни 
(1926 р. н.), с. Стебний. 2016.

55 ПМА. Зап. від Поп’юк (Калиняк) Марії, с. Чорна 
Тиса. 2016.

Іл. 22. Нагрудний шкіряний («кептар», «кожух»): апліку-
вання шкірою, набивання капслів, декорували вишивкою, 
шнурами, маленькими китичками («ґєтиці», «ґитиці») та 
кольоровими китицями («бойти», «бойтки», «бовтиці»); 
вид спинки, смт Лазещина Рахівського р-ну Закарпат-
ської обл. ПМА. 2016 р. Фото О. Козакевич

Іл. 23. Верхній сукняний чоловічий та жіночий одяг 
(«сердак», «сардак», «петек»): оздоблення шнурами, ви-
шивкою, «ґєтицями», «ґушами». 1930 — сер. ХХ ст. 
смт Ясіня Рахівського р-ну Закарпатської обл. Ясінян-
ський історико-краєзнавчий музей. ПМА. 2016 р. Фото 
О. Козакевич
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Натомість «петеки» богданського і частини рахів-
ського осередку були менш оздоблені: на тлі темно-
коричневого, брунатного сукна домінували дещо 
холодніші відтінки червоних кольорів з незначним 
вкрапленням зеленого. В селах богданського куща 
(сс. Видричка, Розтоки, Богдан) великими кольо-
ровими китицями («ґєтицями», «бомболоцами» 56) 
здебільшого прикрашали чоловічі сердаки. На від-
міну від ясінянських т. зв. богданські зав’язувались 
на одну велику декоративну китицю, — зліва при 
горловині або інколи по центру. Також дещо від-
різнялося оздоблення верхньої пілки: окрім ряду 
невеликих китиць («грива»), які прикрашали від-
критий зріз верхньої поли, дрібні стрижені китички 
нашивали на з’єднувальні шви бокової і централь-
ної частини поли (Іл. 24; Іл. 25). Жіночі вироби 
таких оздоб мали значно менше: «Сердаки носи-
ли. То був такий чорний, з домотканого сукна. А 
тут спереду, то ґєтиці були. Прості були для 
роботи, а вихідні, то вже прикрашені. І жінки, 
і чоловіки носили» 57; «То сердаки. То мужський, 
з китицями робили. Жіночі без китиць. Тут в 
нас чорні, і в Богдані. В Верховині більше черво-
ні, в Ясіні коричневі» 58. 

Плетеними шнурами в північно-центральній час-
тині Рахівщини оздоблювали бокові та нижній від-
криті краї незшитого двоплатового жіночого пояс-
ного вбрання — «очкаті» запаски. Шнури нашива-
ли на верхній сукняний одяг — сердак, прикраша-
ли ними нагрудне шкіряне вбрання — кептар. Та-
кий прийом декорування був поширений практично 
по всій Гуцульщині, де побутували відповідні типи 
одежі. 

Отож, польові розвідки засвідчили, що народний 
одяг закарпатських гуцулів кінця ХІХ—ХХІ ст., у 
контексті якого вивчаємо в’язані та мереживні виро-
би, має багато спільних ознак з комплексами вбрання 
з інших територій Гуцульщини, однак вирізняється 
локальними художніми особливостями. Так, з-поміж 
інших виділяється ясінянський осередок: лише тут 
характерний вишитий на смугах полотна взір для де-

56 ПМА. Зап. від Богуняк Анни Миколаївни (1949 р. н.), 
с. Луги. 2016.

57 ПМА. Зап. від Калинюк Марії Василівни (1949 р. н.), 
с. Розтоки. 2016.

58 ПМА. Зап. від Папарига Марії Василівни (1946 р. н., 
уродж. с. Розтоки), с. Видричка. 2016.

Іл. 25. Верхній сукняний чоловічий та жіночий одяг («сер-
дак», «сардак», «петек», «петек»): оздоблення шнурами, 
вишивкою, «ґєтицями», «ґушами», «бомболоцами»; 
1930 — сер. ХХ ст. Приватна колекція родини Папари-
гів, с. Видричка Рахівського р-ну Закарпатської обл. 
ПМА. 2016 р. Фото О. Козакевич

Іл. 24. Верхній сукняний чоловічий та жіночий одяг («сер-
дак», «сардак», «петек», «петек»): оздоблення шнурами, ви-
шивкою, «ґєтицями», «ґушами»; 1930 — сер. ХХ ст., 
с. Розтоки Рахівського р-ну Закарпатської обл. Збірка одя-
гу у сільській бібліотеці. ПМА. 2016 р. Фото О. Козакевич
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корування в’язаних «капчурів з очками» та «околи-
чок», що вказує на його унікальність. Певною мірою 
це пов’язано з розвитком тут вишивального мисте-
цтва, яке, вочевидь, і диктувало окреслені тенденції 
в оздобленні народної ноші. 

Декоративними мереживними вставками та оздо-
бленням, що, практично, не властиво традиційній гу-
цульській убері, визначаються жіночі сорочки пів-
денної частини Рахівщини т.зв. великобичківського 
осередку — «волоські». Поєднання вишивки, мере-
жива, фактурних збирок, певних конструктивних де-
талей створило унікальний для етнографічної Гуцуль-
щини, але поширений і характерний для українсько-
румунського етнічного порубіжжя тип сорочки. 

Різноманітними за колористикою та техніками 
оздоблення є кептарі й сердаки, прикрашені кольо-
ровими вовняними китицями та плетеними шнура-
ми. Такий принцип декору поширений на Гуцуль-
щині повсюдно, однак окремі осередки, як-от ясі-
нянський чи богданський, визначаються кількістю 
декору, колористикою, композицією укладу дрібних 
деталей тощо.

Значною мірою на конструктивно-мистецькі озна-
ки в’язаних і мереживних виробів, як і вбрання зага-
лом, мали взаємовпливи культури сусідніх етногра-
фічних груп, що особливо яскраво проявилося на по-
рубіжжі, а також соціокультурні чинники та естетичні 
уподобання мешканців. Це сформувало унікальні й 
універсальні типологічні й художні ознаки традицій-
ної одежі Закарпатської Гуцульщини, що дає можли-
вість говорити про гуцульське народне вбрання — у 
контексті якого вивчаємо мереживо та в’язання — як 
самобутнє явище матеріальної і духовної культури.
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Olena Kozakevych

LACE AND KNITTING IN THE NATIONAL 
DRESS OF HUTSULS OF RAKHIVSHCHYNA  
IN THE END OF XIX — THE BEGINNING  
OF THE XX CENTURY: LOCAL PECULIARITIES
On the basis of author`s field investigations, local features of 
national knitted and lace products in the dress of Hutsuls of 
Rakhiv district at the end of the XIX — the beginning of the 
XXI century are considered. The characteristic typological 
and artistic signs in general and local deletions of separate cells 
are highlighted. The unique and universal parameters of knitted 
(“woven”) and openwork artifacts in the context of Hutsul na-
tional clothes in chronological order are determined. A number 
of works, photos, narratives from respondents and local terms 
were introduced into the scientific circulation.
Keywords: knitting, lace, tradition, typology, local features, 
shirt, kaptchury, narakvytsi, keptar, serdak, additions, decora-
tion, kytytsi, manufacturing techniques, technological orna-
ment, artistic characteristics.

Олэна Козакевыч

КРУЖЕВО И ВЯЗАНИЕ В НАРОДНОЙ 
ОДЕЖДЕ ГУЦУЛОВ РАХОВЩИНЫ  
КОНЦА ХІХ — НАЧАЛА ХХІ вв.:  
ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
На основании полевых авторских исследований проанали-
зировано локальные особенности народных вязанных и 
кружевных изделий в одежде гуцулов Раховщины конца 
ХІХ – начала ХХІ вв. Освещены характерные типологи-
ческие и художественные параметры в общем  и локальные 
отличия отдельных очагов в частности. Определено уни-
кальные и универсальные параметры вязанных («плэтэ-
ных») и ажурных артефактов в контексте гуцульской на-
родной одежды в хронологическом срезе. Введено в науч-
ный обиход ряд произведений, фотографий, наративы от 
респондентов и локальные термины.
Ключевые слова: вязание, кружево, традиция, типология, 
локальные особенности, сорочка, капчуры, нараквыци, 
кэптар, сэрдак, дополнения, украшения, кытыци, техники 
изготовления, технологический орнамент, художественные 
характеристики.


