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У барвистому суцвiттi української народної ви-
шивки чiльне мiсце посiдає вишивка Гуцульщи-
ни. Поряд iз керамiкою, художньою обробкою де-
рева, ткацтвом, гуцульська вишивка є одним з
найдавнiших i найпоширенiших видiв народного
мистецтва України.
Гуцульськi вишивки – це не тiльки цiнне над-

бання матерiальної та духовної спадщини нашо-
го народу, а й важливе джерело вивчення його
iсторiї та культури. Орнамент вишитих гуцуль-
ських виробiв донiс до нас елементи прадавнiх
знакiв-символiв. У традицiйних виробах, оздобле-
них вишивкою, вiдображенi особливостi етногене-
тичних культуротворчих процесiв цього iсторико-
етнографiчного району. Тому в загальноукраїн-
ському контекстi вишитi пам’ятки Гуцульщини є
вагомим здобутком народної мистецької культури.
Глибокi традицiї побутування вишивки на те-

ренах Гуцульщини засвiдчують численнi iсторич-
нi, лiтературнi, фольклорно-етнографiчнi матерiа-
ли. Вишитi та iншi мистецькi твори здавна при-
вертали увагу краєзнавцiв, етнографiв, iсторикiв,
мистецтвознавцiв i багатьох шанувальникiв укра-
їнської старовини.
Однак вишитi та iншi мистецькi твори вiд по-

чатку, а особливо зi серед. XIX ст. дедалi iн-
тенсивнiше витiсняються зi повсякденного вжит-
ку виробами текстильної промисловостi тощо. Ре-
акцiєю на цей динамiчний i незворотний процес
вiдходу зi щоденного побуту вишитих, як i бага-
тьох iнших, мистецьких пам’яток було романти-
чне прагнення не лише провiдних дiячiв україн-
ської культури, прогресивної галицької iнтелiген-
цiї та широкого кола громадськостi, а й польсь-

ких, австрiйських та iнших ентузiастiв наблизи-
тися до джерел української старовини i якомога
ширше популяризувати її. Першi принагiднi вi-
домостi про традицiйне вбрання гуцулiв, зокрема
й тих компонентiв, якi оздобленi вишивкою, мiс-
тяться в працях таких дослiдникiв, як I.Вагиле-
вич, С.Витвицький, Я.Головацький, В.Шухевич,
В.Поль, Л.Вайгель, I.Копернiцький, О.Кольберґ,
Ю.Шнайдер, К.Мошинський, Я.Фальковський,
Р.Кайндль1.
Унаслiдок глибокого усвiдомлення нацiональ-

ною iнтелiгенцiєю цiнностi культурного минулого
власного народу для його подальшого розвитку
активiзувався рух iз збору унiкальних мистець-
ких пам’яток. Кращi твори, в тому числi i вишитi,
стають об’єктом не лише зацiкавлення пересiч-
них комерсантiв, а й колекцiонування аматорами-
народознавцями.
Захоплення автентичними виробами сприяло

творенню приватних колекцiй вишивок. Першi
починання iсторико-краєзнавчого колекцiонуван-
ня цiнних iсторичних, етнографiчних та мистець-
ких раритетiв у захiдних областях України при-
падають на серед. XIX ст. Вони пов’язанi, на-

1Vahylevyč J. Huculove obyvatelé vychodňiho pohořia
Karpatského // Časopis Českeho Museum.– Praha, 1838.–
№ 4.– S. 475–498; 1839.– № 1.– S. 45–68; Witwi-
cki S. Rys historyczny o HucuÃlach.– Lwów, 1863; Вiтви-
цький С. Iсторичний нарис про гуцулiв (переклад, перед-
мова i примiтки М.Васильчука).– Надвiрна, 1993; Witwi-
cki S. HucuÃly // Pamiȩtnik Towarzystwa Tatrzańskiego.–
Kraków.– T. 1.– 1876; Головацкий Я.Ф. О народной
одежде и убранстве Русинов или Русских в Галичи-
не и северно-восточной Венгрии.– СПб., 1877.– 85 с.,
ил.; Шухевич В. Гуцульщина.– Ч. 1.– Львiв, 1901.–
C. 120–139; Pol W. Kilka rysów do opisania HucuÃlow na
Bukowinie // Prace z etnografji póÃlnocnych stoków Karpat.–
WrocÃlaw, 1966.– S. 141–182; Waigiel L. O HucuÃlach. Zarys
etnograficzny.– Kraków, 1887; Kopernicki I. O góralach rus-
kich w Galicji // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej.–
Kraków, 1889.– T. 13.– Cz. 2.– S. 1–34; Kolberg O.
Ruś Karpacka // DzieÃla wszystkie.– WrocÃlaw; Poznań,
1970.– Cz. 1.– T. 54; Schneider J. Z kraju HucuÃlow.–
Lwów: Lud., 1899.– T. 5.– 1900; T. 6.– 1901; T. 7;
Moszyński K. Kultura ludowa SÃlowian.– Cz. 1. Kultura
materjalna.– Kraków, 1929.– S. 389–459; Falkowski J.
Ze wschodniego pogranicza huculskiego.– Lud, 1936.–
T. 3; Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny.–
Lwów, 1937; Falkowski J. PóÃlnocno-wschodnie pogranicze
Huculszyznyzy. Prace etnograficzne.– Lwów, 1938.– № 4;
Kaindl R. Die Huzulen: Ihr Leben, ihre Sitten und ihre
Volksüberlieferung.– Wien, 1894.– S. 56–59 (Переклад:
З.Ф.Пенюк. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та
народнi перекази.– Чернiвцi, 2006.– 208 с.
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самперед, зi спонтанною iнiцiативою приватних
осiб i священнослужителiв, якi намагалися збе-
регти для нащадкiв цi пам’ятки – свiдчення ви-
сокого мистецького рiвня української культури2.
Проте формування збiрок, зокрема творiв народ-
ного мистецтва, серед яких чiльне мiсце посiда-
ють вишивки3, найбiльше активiзувалося в Гали-
чинi з другої пол. XIX ст., коли спостерiгається
пожвавлення громадсько-полiтичного руху прог-
ресивних кiл галицької iнтелiгенцiї4.
Дiячi культури краю, занепокоєнi полiтичними

та економiчними умовами життя мiсцевих меш-
канцiв, одним iз шляхiв полiпшення їхнього ста-
новища вбачали в розширеннi виробництва та
пiднесеннi якостi продукцiї зi сировини домаш-
нього виготовлення на основi традицiйних кустар-
них промислiв5. Влаштовувалися численнi проми-
словi й сiльськогосподарськi виставки, якi певним
чином стимулювали створення осередкiв музей-
ництва, працiвники яких займалися проблемами
розвитку промислiв6. З iншого боку, виникнення
мережi музеїв зумовлювалося необхiднiстю фахо-
вого збору експонатiв та їхнього зберiгання, а та-
кож потребою професiйного дослiдження й по-
пуляризацiї надбань нацiонального мистецтва, в
тому числi й декоративного.
Так, винятково важливу роль у пропагандi кра-

щих зразкiв традицiйної вишивки, як i ткацтва,
керамiки, деревообробництва та iнших галузей на-
родної творчостi, а також у їхнiй пiдтримцi вi-
дiграли промисловi й сiльськогосподарськi виста-
вки. Вони вiдбувалися в Москвi (1867), Пере-
мишлi та Краковi (1870), Вiднi (1873), Коломиї
(1880, 1883, 1885, 1887, 1888, 1912), Львовi
(1877, 1882, 1887, 1888, 1894, 1905), Станi-
славовi (1879), Тернополi (1885, 1887), Празi
(1891), Косовi (1904), Стрию (1909). На них
були широко представленi твори високого худож-

2Свєнцiцький I. Про музеї i музейництво. Нариси i
замiтки.– Львiв, 1920.– С. 5.

3Значна частина цих збiрок на рубежi XIX–XX ст.
лягла в основу кiлькох державних музеїв.

4У 1870–80-их рр. нацiонально свiдома студентська мо-
лодь у Львовi органiзовувала краєзнавчi подорожi по рiзних
районах Галичини для дослiдження стану народних про-
мислiв / Див.: Франко I. Мандрiвка руської молодiжi //
Дiло.– 1884.– № 85.– С. 1.

5Гарасимович I. Ярмарки i торги на Покуттi.– 1888.–
№ 32.

6Скрипник Г.А. Етнографiчнi музеї України.– К.,
1989.– С. 72.

нього рiвня найталановитiших на той час майст-
рiв, зокрема й вишивальниць, iз рiзних етногра-
фiчних районiв Галичини.
Найбiльш представницькою була Вiденська

всесвiтня виставка (1873), на якiй експонували-
ся найкращi на той час вироби домашнього про-
мислу Галичини. Закупленi з цiєї виставки твори
декоративно-прикладного мистецтва, у тому чис-
лi й гуцульськi вишивки, лягли в основу першої
колекцiї майбутнього Мiського музею художньої
промисловостi у Львовi, заснованого 1874 р.7. У
1875 р. при музеї було створено Школу рисункiв
i моделювання. У 1882 р. Музей органiзував ви-
ставку жiночого рукодiлля i виробiв домашнього
текстильного промислу8.
Плiдна дослiдницька i творча спiвпраця музей-

них працiвникiв i Школи впродовж 1882–85 рр.
увiнчалася виданням пiд керiвництвом Людвiка
Вербицького серiї альбомiв iз десяти великих зо-
шитiв “Зразки домашнього промислу селян на
Русi” з кольоровими лiтографiями, докладно пi-
дiбраними творами та зразками орнаментальних
мотивiв з усiх видiв народного мистецтва Галичи-
ни. Зокрема, один iз них, що вмiщує зразки ви-
шивок, пiдготовлений Л.Вербицьким, має перед-
мову українською, польською, нiмецькою i фран-
цузькою мовами. У цьому альбомi вмiщено також
взори вишитих виробiв з Гуцульщини9.
З iнiцiативи вiдомих дiячiв культури, зокре-

ма вчених Оскара Кольберга та Леопольда Вай-
геля, а також графа Володимира Дiдушицького
у 1880 р. у Коломиї вiдбулася також етногра-
фiчна виставка творiв iз Гуцульщини, Покуття
й Захiдного Подiлля. На виставцi експонували-
ся 24 комплекти народного вбрання. За матерi-
алами цiєї виставки було видано каталоги10. В

7Згодом назва музею декiлька разiв змiнювалася. Зок-
рема, в 1951 р. унаслiдок об’єднання Музею художньої
промисловостi та Етнографiчного музею НТШ новостворе-
ний заклад дiстав назву Музей етнографiї та художнього
промислу, який тепер є структурним пiдроздiлом Iнституту
народознавства НАН України.

8Павлюк С., Чмелик Р. Скарби Музею етнографiї
та художнього промислу Iнституту народознавства НАН
України.– Львiв, 2005.– С. 10.

9Вербицький Л. Взори промислу домашнього. Вишива-
ння селян на Русi.– Львiв, 1887.– 30 с.

10Turkawski M. Wystawa etnograficzna Pokucia w
Kolomyji.– Kraków, 1880; Katalog der etnographishen
Ausstellung am 15 September 1880 in Kolomyja.– Kolomyja,
1880 (Переклад Ємчук А.Б.: Маркелiй Туркавський. Ет-



240 1-2’2010 Народознавчi Зошити

унiкальному подарунковому примiрнику каталогу,
що зберiгається в Австрiйськiй науковiй бiблiоте-
цi, зображено й етнографiчнi типажi в народно-
му одязi11. Фотографiї з цiєї виставки, зокрема
й iз зображенням гуцульського вбрання, зберi-
гаються також у Музеї етнографiї та художньо-
го промислу Iнституту народознавства НАНУ в
м. Львовi12.
Водночас з Етнографiчною виставкою Покут-

тя (якою опiкувалися польськi барони i графи)
в Коломиї експонувалася й iнша, Господарсько-
промислова виставка, або Виставка господарсько-
го промислу (яку органiзували українськi свяще-
ники). На цiй виставцi були представленi тво-
ри мiсцевих майстрiв, зокрема й мальовничий гу-
цульський одяг, оздоблений вишивкою.
Iншим важливим освiтнiм i культурним осе-

редком був приватний музей В.Дiдушицького у
Львовi, заснований у 1960-их рp. Мистецькi тво-
ри цього музею, в тому числi й вишивки з Гу-
цульщини, експонувалися не лише на численних
виставках у Галичинi, а також у Краковi (1887),
Вiднi (1890), Парижi (1898). Володимир Дiду-
шицький тiсно спiвпрацював з етнографом Во-
лодимиром Шухевичем, який зiбрав для музею
цiнну колекцiю гуцульських виробiв домашнього
промислу i вбрання. Пiдсумком плiдної музейни-
цької та наукової спiвпрацi В.Шухевича з музеєм
стало опублiкування ним п’ятитомної монографiї
“Гуцульщина”. У першiй частинi першого тому,
зокрема в роздiлi “Гуцульська ноша”, автор дав
лаконiчну характеристику вишитих компонентiв
одягу. У другiй частинi цього ж тому в роздi-
лi “Звичайнi заняття гуцулiв” вiн окремо проана-
лiзував технiки вишивки та застосування їх при
виготовленнi найрiзноманiтнiших видiв традицiй-
ного жiночого та чоловiчого вбрання (сорочок,
перемiток, сердакiв, холошнiв, онуч). Представле-
но також зразки найтиповiших взорiв гуцульської
вишивки13.

нографiчна виставка Покуття в Коломиї.– Коломия, 2004.–
39 с.).

11Шмагало Р. Роль музеїв у становленнi художньо-
промислової освiти України наприкiнцi XIX – почат-
ку XX ст. (до 125-рiччя Мiського промислового му-
зею у Львовi ) // Мистецтвознавство’99.– Львiв, 1999.–
С. 81–82.

12Фототека Музею етнографiї та художнього промислу
НАН України.

13Шухевич В. Репринтне вiдтворення видання 1899 р.–

Чiльним осередком збирання й популяриза-
цiї пам’яток української старовини, зокрема й
вишитих компонентiв народного вбрання, був
Музей Наукового товариства iм. Т.Шевченка
(НТШ), створений у Львовi в 1895 р. пiд опi-
кою та заходами Етнографiчної комiсiї НТШ (го-
лова I.Франко, секретар В.Гнатюк)14. Хоча му-
зей упродовж двадцяти рокiв працював на гро-
мадських засадах, поповнення збiрок здiйснюва-
лося завдяки пожертвам української iнтелiгенцiї.
Внаслiдок вiдозв представникiв української елiти
М.Грушевського, I.Франка, В.Гнатюка та iн. до
громадськостi про необхiднiсть порятунку народ-
них пам’яток15 значна частина нацiонально-свi-
домої iнтелiгенцiї прилучилася до цiєї важливої
справи. Ученi заохочували землякiв збирати пред-
мети традицiйного побуту i дарувати їх музеєвi16.
Найактивнiшими ентузiастами збору експона-

тiв були українськi вчителi з сiльських шкiл
Галичини, зокрема Б.Заклинський, Л.Гарматiй,
А.Онищук, М.Кузьмак. Завдяки їх самовiдда-
нiй збирацькiй працi музей поповнився унiкаль-
ними зразками гуцульського народного мистецтва
– передусiм одягу, оздобленого вишивкою, тка-
нин, керамiки, писанок, виробiв iз дерева, металу
та iн.17. Отже, завдяки наполегливiй, цiлеспрямо-
ванiй працi провiдних учених та ентузiазму ши-
роких кiл iнтелiгенцiї фонди музею НТШ по-
повнилися новими надходженнями. Етнографiчна
збiрка музею, у свою чергу, визначила народо-
знавчий профiль цього закладу. Музейна колек-
цiя спонукала також до глибшого вивчення тра-
дицiй народного мистецтва i популяризацiї бага-
тьма дослiдниками.
Зокрема, варто вiдзначити, що впродовж соро-

ка одного року активним збирачем вишитих, як
i iнших виробiв iз рiзних регiонiв України, а та-
кож незмiнним науковим працiвником i охорон-

Верховина, 1997.– Ч. 1.– С. 146–165; Ч. 2.– С. 181–189.
14Свєнцiцький I. Про музеї i музейництво. Нариси i

замiтки.– 1920.– С. 24.
15Дiйснi члени Товариства // Хронiка НТШ.– Львiв,

1901.– Ч. 8.– С. 18.
16Дiло.—1912.– 9 вересня.
17Гошко Ю.Г. Музей етнографiї та художнього промис-

лу АН УРСР – 100 рокiв // Доповiдi наукової ювiлейної
конференцiї до 100-рiччя Музею етнографiї та художньо-
го промислу.– К., 1976.– С. 4; Гонтар Т.О. Етнографiчнi
колекцiї музею НТШ // Записки НТШ.– Працi секцiї ет-
нографiї та фольклористики.– 1992.– Т. 223.– С. 419–420.
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цем фондiв Етнографiчного музею була вiдома
вчена, дослiдниця народного одягу i керамiки –
Катерина Матейко18. У 1928–40-их рр. у цьо-
му музеї працювала й iнша вчена, самовiдданий
музейник Iрина Гургула, в полi зору якої було ви-
вчення багатьох видiв народного мистецтва, серед
яких чiльне мiсце посiдає традицiйне вбрання,
зокрема вишивка19. З 1938 р. в Етнографiчно-
му музеї працювала й видатна художниця Оль-
га Кульчицька, яка, крiм збирацької й дослiдни-
цької роботи здiйснювала етнографiчнi зарисовки
народного вбрання, у тому числi й оздобленого
вишивкою, зокрема найбiльше з теренiв Гуцуль-
щини, Покуття й Захiдного Подiлля, якi мають
неоцiненну наукову вартiсть20. Отже, цi непере-
сiчнi науковi й творчi особистостi, як i багато
iнших музейникiв-патрiотiв, крiм наукової працi
пiд час вiдряджень та експедицiй зiбрали значну
кiлькiсть експонатiв високої мистецької вартостi,
якi послужили основою для наукових студiй ба-
гатьох учених, народних майстрiв та художникiв,
викладачiв i студентiв, шанувальникiв української
культури.
Не менш важливим осередком колекцiонування

й наукового дослiдження вишивок, як i низки iн-
ших творiв народного мистецтва, був Нацiональ-
ний музей у Львовi, створений у 1911 р. на базi
Церковного музею (органiзованого в 1905 р.)21.
За порадами I.Свєнцiцького В.Шухевич зiбрав
цiнну колекцiю рiдкiсних зразкiв вишивок з гу-
цульських сiл. Систематично органiзовували екс-
педицiї на Гуцульщину вiдомi дослiдники україн-
ського народного мистецтва I.Гургула, С.Чехович
та В.Свєнцiцька. Музей органiзовував виставки
з фондових збiрок, на яких серед iнших творiв

18Никорак О. Науковий доробок Катерини Матейко
(1910–1995) // Народознавчi Зошити.– 1996.– № 4.–
С. 217–221; Никорак О. Катерина Матейко (штрихи до
життєпису з нагоди дев’яностолiття вiд дня народження та
п’ятої рiчницi з дня смертi) // Мистецтвознавство’2000.–
Львiв, 2001.– С. 175–186.

19Моздир М.I. Iрина Гургула – дослiдник народного ми-
стецтва 1920–1930-х рр. До 95-рiччя вiд дня народжен-
ня // Мистецтвознавство’99.– Львiв, 1999.– С. 191–200;
Захарчук-Чугай Р.В. Свiтлiй пам’ятi Iрини Гургули (до
100-рiччя вiд дня народження) // Мистецтвознавство’04.–
Львiв, 2004.– С. 147–154.

20Гвоздевич С. Олена Кульчицька – етнограф i громадя-
нин // Народознавчi Зошити.– 2001.– № 1.– С. 158–189.

21Двадцятилiття Нацiонального музею у Львовi //
Дiло.– 1931.– № 74–76.

експонувалися й одяговi вироби, оздобленi ви-
шивкою, а також окремi зразки вишивок, у то-
му числi й гуцульських. Крiм того, у 1936 р. у
Львiвському нацiональному музеї створена була
й окрема виставка народної вишивки22. Така по-
пуляризацiя творiв традицiйного мистецтва спри-
яла формуванню культурно-нацiональної свiдомо-
стi українцiв.
Одну з найкращих i найцiннiших колекцiй гу-

цульського народного вбрання, яка мiстить рiд-
кiснi зразки вишитих його компонентiв, зiбрав на
поч. XX ст. для Державного музею етнографiї
в Санкт-Петербурзi видатний учений-антрополог,
археолог i етнограф Федiр Вовк23. Колекцiя тво-
рiв з Гуцульщини та iнших регiонiв України, а та-
кож матерiали польових дослiджень вченого пос-
лужили йому основою для написання працi “Сту-
дiї з української етнографiї та антропологiї”24. В
роздiлi “Одежа” подано загальну характеристику
крою рiзноманiтних компонентiв жiночого та чо-
ловiчого вбрання, вказано на оздоблення деяких
iз них вишивкою, однак не вiдзначено характер-
них особливостей декору таких виробiв з тих чи
iнших регiонiв України i, зокрема, з Гуцульщини.
Велика (приблизно 3000 експонатiв) збiрка

унiкальних творiв українського мистецтва зберi-
гається в Австрiйському музеї народного мис-
тецтва у Вiднi. Зокрема, з-помiж бойкiвсько-
го i покутського значну частину колекцiї скла-
дає гуцульське традицiйне вбрання, оздоблене
вишивкою.
Завдяки подвижницькiй працi великої плеяди

музейних працiвникiв, жертводавцiв, колекцiоне-
рiв вартiснi вишитi вироби з Гуцульщини, як i
багатьох iнших етнографiчних районiв України,
увiйшли також до колекцiй Музею українського
народного декоративного мистецтва, Музею Iва-
на Гончара та Державного музею народної ар-
хiтектури та побуту (м. Київ), Закарпатського
краєзнавчого музею, Закарпатського музею на-
родної архiтектури та побуту (м. Ужгород), Iвано-
Франкiвського краєзнавчого музею, Чернiвецько-
го краєзнавчого музею, Чернiвецького художньо-

22Свєнцiцький I. Виставка народної вишивки.– Львiв,
1936.– С. 3.

23Украинцы XIX–XX в. Каталог-указатель этно-
графических коллекций / Составители Н.М.Хазова,
О.В.Карпова.– Ленинград, 1983.– С. 16, 19.

24Вовк Х. Студiї з української етнографiї та
антропологiї.– К., 1995.– С. 124–170.
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го музею, Чернiвецького музею народної архiтек-
тури та побуту тощо.
Однак однiєю з найповнiших, найбiльших та

найцiннiших з огляду мистецької вартостi є ко-
лекцiя Нацiонального музею народного мистец-
тва Гуцульщини й Покуття iм. Й.Кобринського
та його фiлiалу – Косiвського музею народного
мистецтва та побуту Гуцульщини. Великими ша-
нувальниками гуцульського мистецтва були под-
ружжя Є. i З.Сагайдачнi з Косова. Вони зiбра-
ли цiнну збiрку гуцульської вишивки, яка згодом
поповнила фонди музеїв Косова та Коломиї. Ко-
лекцiя гуцульської вишивки (Коломийського му-
зею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття
iм. Й.Кобринського), як i багатьох iнших видiв
традицiйного мистецтва, сформувалася, насампе-
ред, завдяки невтомнiй працi завзятих музейни-
кiв Володимира Кобринського, Любомира Креч-
ковського, Мирослави Сахро, Ганни Пудик, Оль-
ги Кратюк, Iрини Гуцуляк, Марти Базак, Яросла-
ви Ткачук, Марiї Тищенко, Iрини Федiв, Олени
Зотової, Марiї Михайлiвської, Лiлiї Мехно та iн-
ших працiвникiв. Вони не лише активно збирали
справжнi твори мистецтва, а й залучали найтала-
новитiших майстринь-вишивальниць до участi у
виставках, закуповували твори до музею, видава-
ли каталоги й популяризували творчiсть провiд-
них митцiв рiзних осередкiв Гуцульщини25.
Отже, музейнi колекцiї творiв є одним iз най-

достовiрнiших джерел вивчення гуцульської ви-
шивки. Вони складають велику цiннiсть для фа-
хiвцiв рiзних галузей науки, якi прагнуть набли-
зитися до розумiння розлогої мозаїчної картини
вишитих взорiв Гуцульщини, дослiдити не лише
художньо-естетичнi особливостi цих творiв, а й
збагнути своєрiднiсть духовно-мистецької сутно-
стi вишитих знакiв-символiв.
Одним iз перших друкованих видань, у яко-

му подано вiдомостi про виставки в Коломиї,
Тернополi та Чортковi, а також про вишиваль-
нi майстернi в Коломиї, Косовi, Надвiрнiй, Де-
лятинi та iнших мiстах, був збiрник “Народне

25Виставка творiв Ганни Юлiанiвни Герасимович /
Проспект / Автор-упор. М.П.Сахро.– Iвано-Франкiвськ,
1974.– 36 с., iл.; Виставка творiв Ганни Якiвни Киви: Про-
спект / Авт. упор. М.П.Сахро.– Iвано-Франкiвськ, 1974;
Виставка творiв П.I.Шкрiбляк-Хiм’як. Каталог виставки /
Авт. упор. М.П.Сахро.– Iвано-Франкiвськ, 1982; Традицiї
i сучаснiсть у творчостi Ганни Вiнтоняк. Каталог виставки
/ Авт. упор. М.П.Сахро.– Iвано-Франкiвськ, 1982.

мистецтво Галичини i Буковини”26. Глибока обi-
знанiсть вiдомої дослiдницi народного мистецт-
ва Iрини Гургули з вишивками захiдних областей
України та чималий досвiд музейницької й до-
слiдницької працi послужили основою для напи-
сання статей про вишивку в тодiшнiх перiодичних
виданнях27. Дослiдженню вишивки та народного
вбрання присвячена низка публiкацiй у перiодицi
Лiдiї Бурачинської – редактора часопису “Нова
хата”28.
На основi виставки народної вишивки, органi-

зованої 1936 р. в Нацiональному музеї у Львовi,
I.Свєнцiцький та М.Федюк обґрунтували необ-
хiднiсть дослiдження орнаменту української на-
родної вишивки29.
Деякi особливостi вишивки одягового при-

значення iз закарпатської частини Гуцульщини,
зокрема Рахiвщини, охарактеризованi в працях
А.Кожмiнової, C.Маковського та А.Ворона30.
Поряд iз писемними свiдченнями суттє-

вим джерелом опосередкованого вивчення ви-
шивки Гуцульщини, а також iнших iсторико-
етнографiчних районiв України, є етнографiчнi
малюнки i свiтлини типажiв у народному вбраннi,
зображення сцен родинної чи календарної обрядо-
востi, традицiйного побуту тощо. Зокрема, багат-
ством i великою науковою цiннiстю видiляється
серiя малюнкiв видатної художницi Олени Куль-
чицької. Цi зарисовки з натури, зробленi впро-
довж 1928–46 рр. пiд час експедицiй та вiдря-
джень у селах захiдних областей України, в тому
числi й Гуцульщини, є достовiрним етнографiч-
ним i мистецтвознавчим матерiалом. Крiм вiдзна-

26Народне мистецтво Галичини й Буковини.– К., 1919.–
С. 27.

27Гургула I. Видання українських вишивок з кiнця
XIX ст. // Нова Xата.– Львiв, 1930.– № 6; Її ж. Про
вишивку // Карпатська Україна.– Львiв, 1939.– № 6.

28Стельмащук Г. Дослiдниця народного мистецтва //
Мистецтвознавство’2000.– Львiв, 2001.– С. 187–196; Її
ж. Стельмащук Г.Г. Бурачинська – мистецтвознавець i ет-
нограф // Читання пам’ятi Святослава Гординського: Зб.
наук. праць.– Львiв, 1999.– Вип. 2/3.—С. 238–241.

29Виставка народної вишивки.– Львiв, 1936.– С. 14.
30Kožminova A. Podkarpatská Rus. Práce a život lidu pos

trance kulturni hospodáŕskě a národopirsne.– Praha, 1922.–
126 s.; Маковский С.К. Народное искусство Подкарпат-
ской Руси.– Прага, 1925.– 158 с., iл; Ворон А.М. За-
няття гуцулiв // Пiдкарпатська Русь.– Ужгород, 1931.–
№ 9–10.– С. 212–218; Його ж. Пiдкарпатськi гуцули //
Пiдкарпатська Русь.– Ужгород, 1931.– № 7.– С. 149–153.
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чення найхарактернiших рис жiночого й чоловi-
чого вбрання, оздобленого вишивкою, автор пiд-
креслила особливостi конструкцiї одягу, докладно
вiдтворила й найбiльш важливi деталi орнаменту
тощо. Значна частина цих малюнкiв увiйшла до
альбому “Народний одяг захiдних областей Укра-
їни”31, опублiкованого 1959 р. Вiн мiстить всту-
пну статтю та докладнi анотацiї до iлюстрацiй,
якi зробила Iрина Гургула. На основi глибокого
вивчення комплексiв народного вбрання, якi збе-
рiгаються в фондових збiрках музеїв, та унiкаль-
них авторських зарисовок32 їй вдалося створити
також великий цикл акварельних творiв, присвя-
чених весiльнiй обрядовостi тощо.
Цiнними з наукової точки зору є два альбо-

ми: “Українське народне мистецтво. Тканини та
вишивки”33 та “Українське народне мистецтво.
Вбрання”34. У них вмiщено не лише комплекти
традицiйного вбрання, оздобленого вишивкою з
рiзних регiонiв України i зокрема з Гуцульщи-
ни, а й окремi зразки вишитих компонентiв со-
рочок (“уставки”, “дуди”, “прошивка”), кептарiв
тощо. Взори гуцульських вишивок увiйшли та-
кож до комплекту листiвок “Українськi народнi
вишивки”35.
Першi спроби дати коротку мистецтвознавчу

характеристику локальних особливостей гуцуль-
ської вишивки зробили Iрина Гургула в науково-
популярному нарисi “Народне мистецтво захiдних
областей України”36 та роздiлах до колективної

31Кульчицька О.Л. Народний одяг захiдних облас-
тей Української РСР.– К., 1959.– 74 табл.; Художньо-
меморiальний музей Олени Кульчицької.– Львiв, 1978.–
79 с., iл.

32Мистецькi вишитi твори, якi послужили взiрцем для
замальовок, а також авторськi малюнки художницi зберiга-
ються у Львiвському музеї етнографiї та художнього про-
мислу, Нацiональному музеї у Львовi та його фiлiалi –
Художньо-меморiальному музеї О.Л.Кульчицької.

33Українське народне мистецтво. Тканини i вишивки /
Упор.: Манучарова Н.Д., Сидорович С.Й., Красицька I.Ф.
Автор тексту Манучарова Н.Д.– К., 1960.– 173 iл.

34Українське народне мистецтво. Вбрання / Упор. Ко-
лос С.Г., Гургула I.В., Лобановський Б.Б., Плюскевич О.Т.
Автори тексту Колос С.Г., Гургула I.В. / За заг. pед. Гус-
листого К.Г.– К., 1961.– 327 с., iл.

35Українськi народнi вишивки / Упор. I.Ф.Красицька.
Художник О.Г.Плюскевич.– К., 1961.– 18 табл.

36Гургула I.В. Народне мистецтво захiдних областей
України.– К., 1966.– 76 с., iл.; Її ж. Вишивка // Нариси з
iсторiї українського декоративно-прикладного мистецтва.–
Львiв, 1969.– С. 59–63, 167–171.

працi “Нариси з iсторiї українського декоративно-
прикладного мистецтва” та Олексiй Соломчен-
ко в альбомi “Народнi таланти Прикарпаття” i
статтях37, а також художники Григорiй Смольсь-
кий38 та Iгор Боднар39. При загальному аналiзi
українського, росiйського й бiлоруського народ-
ного вбрання на деякi локальнi художнi особли-
востi гуцульського одягу, оздобленого вишивкою,
звернула увагу росiйська дослiдниця Галина Ма-
слова40. На загальноукраїнському тлi вишитi ви-
роби Гуцульщини розглядають науковцi, зокре-
ма, А.Кулик, Л.Кравчук та Л.Ульянова як вагоме
мистецьке явище нацiональної культури41.
Суттєвий внесок у дослiдження традицiй-

ної вишивки Гуцульщини, як i багатьох iнших
iсторико-етнографiчних районiв України, зроби-
ла Катерина Матейко. Характеризуючи одяговi
комплекси рiзних регiонiв України, вона вiдзна-
чила особливостi крою, технiк виконання й де-
коративного вирiшення їхнiх вишитих компонен-
тiв. Зокрема, дослiдниця придiлила велику увагу
висвiтленню технiк вишивання, аналiзу мотивiв
орнаменту, композицiї та колориту вишитих со-
рочок та iнших складових традицiйного вбрання
рiзних локальних осередкiв Гуцульщини в моно-
графiї “Український народний одяг”42, статтях43

37Соломченко О.Г. Ганна Герасимович // Народна
Tворчiсть та Eтнографiя.– 1965.– № 5.– С. 64–65; Його
ж. Народнi таланти Прикарпаття.– К., 1969.– С. 36–37;
Його ж. Ганна Герасимович (28.III.1889 – 31.III.1974) –
заслужена майстриня народної творчостi України // Мис-
тецькi студiї’02.– Косiв, 2002.– С. 150–154.

38Смольський Г. Космацькi виставки // Народна Tвор-
чiсть та Eтнографiя.– 1968.– № 1.– С. 50–53.

39Боднар I. Орнаментика карпатських вишивок // На-
родна Tворчiсть та Eтнографiя, 1969.– № 2.– С. 55–58;
Його ж. “Уставки” Космача та Верховини // Львiвський
державний iнститут прикладного та декоративного мистец-
тва. VII наукова конференцiя.– Львiв, 1996.– С. 14–15.

40Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и
белорусов в XIX – начале XX в. // Восточнославянский
этнографический сборник.– Москва, 1956.– С. 543–757.

41Кулик А. Українське народне вишивання.– К., 1958;
Кравчук Л.Т., Ульянова Л.М. Вишивка // Iсторiя україн-
ського мистецтва.– К., 1970.– Т. 4.– Кн. 2.– С. 333; Її
ж. Сучасна українська вишивка // Народна Tворчiсть та
Eтнографiя.– 1970.– № 1.– С. 13.

42Матейко К.I. Український народний одяг.– К., 1977.–
С. 65.

43Матейко К.I. Локальнi особливостi одягу гуцулiв кiнця
XIX – початку XX ст. // Культура та побут населення
Українських Карпат: Матерiали республiканської наукової
конференцiї, присвяченої 50-рiччю утворення СРСР: Тези
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та роздiлi “Вишивка”, до колективної моногра-
фiї “Гуцульщина” (у спiвавторствi з Оленою По-
лянською)44. Вагомим здобутком вченої є також
етнографiчний словник назв українського народ-
ного одягу “Український народний одяг”45, у яко-
му представленi регiональнi та мiсцевi вiдмiнно-
стi термiнологiї одягу в говiрках України XIX –
поч. XX ст. У працi вмiщено також значну кi-
лькiсть назв одягу з гуцульських сiл, окремi з
яких стосуються й назв вишитих деталей одягу,
мотивiв орнаменту, технiк вишивання тощо.
Окремi вiдомостi про особливостi вишивки за-

карпатської частини Гуцульщини поданi в пуб-
лiкацiях I.Симоненка46, М.Н.Шмельової47 та
О.В.Полянської48.
Аналiз локальних особливостей вишитих ком-

понентiв одягу з Буковинської частини Гуцуль-
щини здiйснили у своїх монографiях i розвiдках
Т.Бушина49, М.Костишина50, Я.Кожолянко51 та

доповiдей та повiдомлень.– Ужгород, 1972.– С. 45–46; Її
ж. Локальные особенности одежды гуцулок // Карпатский
сборник.– К., 1976.– С. 57–65.

44Матейко К.I., Полянська О.В. Одяг // Гуцуль-
щина: Iсторико-етнографiчне дослiдження.– К., 1987.–
С. 189–203.

45Матейко К.I. Український народний одяг. Етнографiч-
ний словник.– К., 1996.– 195 с.

46Симоненко I.Ф. Народна вишивка Закарпаття // Ма-
терiали з етнографiї та художнього промислу.– К., 1957.–
Вип. 3.– С. 57–85; Його ж. Быт населения Закарпатской
области // Советская Этнография’1948.– № 1.– С. 63–89.

47Шмелева М.Н. Типы женской народной одежды укра-
инского населения Закарпатской области // Советская
Этнография.– 1948.– № 2.– С. 130–146; Її ж. Из истории
национального костюма украинцев Закарпатской области
// Краткие сообщения Института этнографии АН СССР
им. Миклухо-Маклая.– Москва; Л., 1950.– С. 19–30.

48Полянская Е.В. Народная одежда гуцулов Раховского
района // Карпатский сборник.– Москва, 1972.– С. 57–65;
Її ж. Особливостi одягу населення Закарпаття // Народна
Tворчiсть та Eтнографiя.– 1976.– № 3.– С. 23–29; Її ж. О
сходстве и взаимовлиянии в одежде различных этнических
групп Закарпатья // Карпатский сборник.– Москва, 1976.–
С. 65–68.

49Бушина Т. Декоративно-прикладне мистецтво радян-
ської Буковини.– К., 1986.– С. 51–72.

50Костишина М.В. Український народний костюм Пiв-
нiчної Буковини. Традицiї i сучаснiсть. Чернiвцi, 1996.–
191 c., iл.; Її ж. Художнє оформлення буковинського на-
родного костюма гiрської мiсцевостi // Народна Tворчiсть
та Eтнографiя.– 1975.– № 4.– С. 54–56; Її ж. Художе-
ственные особенности украинского народного костюма се-
верной Буковины: Автореф. дис. канд. искусствоведения.–
Москва, 1981.– 26 с.

51Кожолянко Я.I. Буковинський традицiйний одяг. Че-

Г.Кожолянко52, а також О.Гасюк, М.Степан53,
А.Якiвчук54 i Л.Гаєва55. Лаконiчну характерис-
тику вишитих компонентiв гуцульського вбран-
ня здiйснили в своїх публiкацiях М.Сахро56,
Я.Ткачук57, Т.Гонтар58, Г.Кива59, Д.Гоберман60.
Аналiз локальних художнiх особливостей гуцуль-
ської вишивки зроблений також у дослiджен-
нях Т.Придатко61, О.Никорак62, Я.Олексюк63,
К.Сусак та Н.Стеф’юк-Кириченко64, а також

рнiвцi; Саскатун.– 1994.– 260 с., 6 iл.; Кожолянко Я.I.
Традицiйний комплекс народного одягу Буковинської Гу-
цульщини // Проблеми Гуцульщини.– Чернiвцi, 1993.–
С. 82–84.

52Кожолянко Г.К. Народний одяг буковинської Гуцуль-
щини // Кожолянко Г.К. Етнографiя Буковини.– Т. 1.–
Чернiвцi, 1999.– С. 304–308.

53Гасюк О., Степан М. Художнє вишивання. Альбом.–
К., 1983, 135 табл.; Її ж. Буковинська народна вишивка:
Альбом.– Едмонтон, 1999.– 90 с.

54Якiвчук А.Ф. Майстер вишивки Олена Гасюк // На-
родна Tворчiсть та Eтнографiя.– 1985.– № 6.– С. 60–61.

55Гаєва Л. Олена Гасюк – майстриня буковинської
вишивки // Народний дiм.– Коломия, 1993.– № 2.–
С. 32–33.

56Сахро М. Майстриня з родини Шкрiблякiв // На-
родна Tворчiсть та Eтнографiя, 1972.– С. 99–101; Сах-
ро М.П. Виставка творiв Парасковiї Шкрiбляк-Хiм’як //
Народна Tворчiсть та Eтнографiя.– 1976.– № 2.–
С. 107–115.

57Ткачук Я. Гуцульська та покутська вишивка: локальнi
художнi особливостi, функцiональне призначення, матерiал
i технiка виконання // Народний дiм.– Коломия, 1993.–
№ 1.– С. 15–23.

58Гонтар Т.О. Художнi особливостi народного одягу
українцiв захiдних областей УРСР (кiнець XIX – початок
XX ст.) // Матерiали з етнографiї та мистецтвознавства.–
К., 1975.– С. 66–83.

59Кива Г. Гуцульська художня вишивка // Жовтень.–
Львiв, 1976.– № 3.– С. 109–110.

60Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов.– Москва. 1980.–
С. 36–38.

61Придатко Т.О. Тенденцiї розвитку сучасних художнiх
промислiв // Народна Tворчiсть та Eтнографiя.– 1977.–
№ 5.– С. 60.

62Никорак О.I. Вишивка // Українське народознавст-
во: Навч. посiбник / За ред. С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь,
Р.Ф.Кирчiва.– Львiв, 1994.– С. 375–383.

63Олексюк Я. Гуцульськi сорочки початку XX ст. зi
збiрки Iвано-Франкiвського художнього музею // Мистец-
твознавчий автограф.– Вип. 2.– Львiв, 2007.– С. 199–204.

64Сусак К. Художня вишивка села Вербовець Косiв-
ського району // Мистецтвознавство’02.– Львiв, 2003.–
С. 89–99; Сусак К. Автохтоннiсть у вишивальному ми-
стецтвi Гуцульщини // Вiсник Нацiональної Академiї
мистецтв.– Вип. 15.– Львiв, 2004.– С. 154–168; Су-
сак К., Кириченко Н. Робота в матерiалi з художнього
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Л.Семчук65 та Р.Пилипа66. Стисла iнформацiя
про найталановитiших майстрiв вишивальниць iз
гуцульських сiл та мiстечок i їхнi твори вмiщена
в журналах, альбомах, каталогах, довiдниках та
путiвниках67.
Значним внеском у вивчення традицiйної укра-

їнської i, зокрема, гуцульської вишивки є мис-
тецтвознавчi дослiдження вiдомої вченої Раїси
Захарчук-Чугай. Вона розглядає гуцульську ви-
шивку як визначне локальне художнє явище в
українському вишивальному мистецтвi. Зокрема,
в роздiлi “Вишивка” до колективної монографiї
“Гуцульщина”, монографiї “Українська народна
вишивка” та низцi iнших публiкацiй авторка ви-
окремила найважливiшi центри вишивки68, здiй-

вишивання та моделювання одягу: Програма навчальної
дисциплiни.– Iвано-Франкiвськ, 2003.– 46 с.; Стеф’юк-
Кириченко Н.А. Мальована поезiя космацької вишивки //
Образотворче мистецтво.– 1999.– № 1–2; Кириченко Н.
Вишивка Гуцульщини: її традицiї i сучасний стан // Мис-
тецькi студiї’02.– Косiв, 2002.– С. 17–19.

65Семчук Л. Геометричнi форми у вишивках Карпатсь-
кого реґiону // Народознавчi Зошити.– № 1–2.– Львiв,
2002.– С. 142–145; Семчук Л. Композицiйно-виражальна
роль у вишивцi // Вiсник Прикарпатського унiверсите-
ту. Мистецтвознавство.– Iвaно-Франкiвськ.– Вип. Х–ХI.–
2007.– С. 67–74.

66Пилип Р.I. Композицiйнi принципи побудови орнаме-
нту одягової вишивки гуцулiв Закарпаття // Народозна-
вчi Зошити.– № 3–4.– Львiв, 2007.– С. 306–310; Пи-
лип Р.I. Локальнi особливостi одягової вишивки українцiв
закарпатської Гуцульщини // Вiсник Львiвської нацiона-
льної академiї мистецтв.– Спецвипуск II.– Львiв, 2006.–
C. 234–244.

67Музей народного мистецтва Гуцульщини.– Ужгород,
1970.– С. 70; Виставка народного мистецтва Української
РСР. Каталог.– К., 1974.– С. 22–28; Державний музей
етнографiї та художнього промислу АН УРСР: Альбом.–
К., 1976.– Iл. 24–29; Венгер Л. Сабадаш Михайлина
– вишивальниця з Коломиї // Наша культура.– 1981.–
№ 1.– С. 11–13; Венгер Л. Орнаменти Михайлини Саба-
даш // Народна Tворчiсть та Eтнографiя.– 1984.– № 1.–
С. 47–79; Персональна виставка Параски Клим i Геор-
гiя Гараса // Народна Tворчiсть та Eтнографiя.– 1967.–
№ 3.– С. 109; Аронець М.М. Виставка Березiвських руш-
никiв // Народна Tворчiсть та Eтнографiя.– 1982.– № 1.–
С. 94; Чубук М.I. Орнаменти квiтучого краю // Народна
Tворчiсть та Eтнографiя.– 1984.– № 5.– С. 90–91.

68Чугай Р.В. Вишивка // Гуцульщина: Iсторико-
етнографiчне дослiдження.– К. 1987; Її ж. Українська на-
родна вишивка. Захiднi областi УРСР.– К., 1988.– 190 с.,
iл.; Родина Шкрiблякiв. Альбом // Автор-упорядник
Р.В.Захарчук-Чугай.– К., 1979.– 67 iл.; Її ж. Вишив-
ка // Народнi художнi промисли УРСР.– К., 1981.–
С. 9–19; Її ж. Вишивка // Антонович Є.А., Захарчук-

снила глибокий аналiз системи художнього вирi-
шення – композицiй, мотивiв, колориту, охарак-
теризувала творчi здобутки провiдних вишиваль-
ниць рiзних локальних осередкiв.
У загальному контекстi мистецтвознавчого

аналiзу українського нацiонального вбрання рiз-
них регiонiв та iсторико-етнографiчних районiв
України, лаконiчну характеристику вишитих ком-
понентiв гуцульського одягу зробили також суча-
снi дослiдницi народного вбрання Галина Стель-
мащук та Майя Бiлан у монографiї “Український
стрiй” та низцi наукових статей69.
Цiннi вiдомостi про народнi назви мотивiв ор-

наменту, композицiй та окремих вишитих компо-
нентiв гуцульського традицiйного вбрання, а та-
кож технiк вишивання подав вiдомий дослiдник
народного мистецтва Михайло Селiвачов у книзi
“Лексикон української орнаментики”70. Аналiзу
типових рис гуцульської традицiйної i сучасної
вишивки на полiфонiчному загальноукраїнсько-
му тлi присвячено низку монографiй, колективних
праць i статей талановитої вченої Тетяни Кари-
Васильєвої71.

Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне
мистецтво.– Львiв, 1992.– С. 36–42; Її ж. Гаптування i ви-
шивка // Там само.– С. 133–156; Її ж. Вишивка // Укра-
инские Карпаты. Культура.– С. 161–166; Її ж. Не забути
взiр, пiсню, батькiвську традицiю // Чарiвне веретено.–
Львiв, 1990.– С. 16–21.

69Бiлан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрiй.–
Львiв. 2000.– 326 с., iл.; Бiлан М.С., Стельмащук Г.Г.
Народне вбрання Гуцульщини в контекстi українського на-
цiонального строю // Iсторiя Гуцульщини.– Т. VI.– Львiв,
2001.– С. 297–334; Стельмащук Г.Г. Одежда // Украинс-
кие Карпаты. Культура.– К., 1989.– С. 94–109; Бiлан М.,
Стельмащук Г. Народне вбрання на Гуцульщинi // Арта-
нiя: Альманах.– 1999.– Кн. 5.– С. 51–57.

70Селiвачов М. Лексикон української орнаментики (iко-
нографiя, номiнацiя, стилiстика, типологiя).– К., 2005.–
400 с., iл.

71Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мисте-
цтво XX ст. У пошуках “великого стилю”.– К.: Либiдь,
2005.– С. 76–78, 92–100; Її ж. Художнi промисли Укра-
їни: Альбом.– К., 1979.—255 с., iл. У спiвавторствi з
Н.М.Кисельовою, Н.М.Попенко, Т.О.Придатко; Україн-
ська вишивка: Альбом / Авт. тексту та упор. Т.Кара-
Васильєва.– К., 1993. – 263 с., iл.; Її ж. Українсь-
ка народна вишивка.– К., 1996.– 96 с., iл. У спiв-
ав. з А.О.Заволiкiною; Кара-Васильєва Т., Чорномо-
рець А. Українська вишивка.– К., 2002. У спiвав. з
А.Д.Чорноморець; Її ж. Традицiї i сучаснiсть гуцульської
вишивки // Незмiннi Карпати: живучi традицiї гуцулiв.–
Нью-Йорк: Український музей, 1995.– С. 28–38; Її ж.
Українцi: Iсторико-етнографiчна монографiя. 2 кн.– Кн. 2.–
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Багатовiковi традицiї гуцульської вишивки ста-
ли джерелом творчої iнтерпретацiї для багатьох
народних майстринь-вишивальниць. Їхнi здобут-
ки у вишивцi засвiдчує серiя альбомiв про Сте-
фанiю Кульчицьку72, Ксенiю Колотило73, Ми-
хайлину Сабадаш74, Марiю Калиняк75, Миро-
славу Шандро76, Ольгу Возницю77, Євгенiю
Геник78, Ярославу Менкуш-Заневчик79, Олену
Кулинич-Стахурську80. Широка палiтра автенти-
чних гуцульських вишивок представлена в аль-
бомi I.Свйонтек81. Глибокому фаховому аналiзу
особливостей технiк вишивання старовинних зра-
зкiв гуцульської вишивки присвятили свою працю
косiвськi дослiдники й педагоги Катерина Сусак
та Неонiла Стеф’юк82.
В Америцi та Канадi про українську, зокре-

ма й гуцульську, вишивку видаються каталоги83

Опiшне, 1999.– С. 223–233; Її ж. Краса барв i лiнiй //
Українськi вiстi (Нью-Йорк).– 1987; Її ж. Давнина в руш-
никах. Народне мистецтво.– 1998.– № 1–2.– С. 3–5.

72Кульчицька C. Альбом / Авт.-упоряд. Г.Савчук.– К.,
1986.– 96 с., iл.

73Колотило K. Альбом / Автор упоряд. Степан М.Г.,
передмова К.Колотило.– К, 1990.– 112 с., iл.; Ксенiя Ко-
лотило: Альбом / Автор упоряд. Д.I.Богданова.– К., 1992.

74Сабадаш M. Альбом / Авт. упоряд. О.О.Авраменко.–
К., 1990.– 112 с., iл.

75Калиняк M. Українська вишивка. Сучасне тракту-
вання: Альбом / Упоряд. Марiя Калиняк. Вступ. стат-
тя Р.Захарчук-Чугай та Т.Єндрiєвської.– Львiв, 2004.–
114 с., iл.

76Шандро M. Гуцульськi вишивки / Упоряд.
М.Шандро. Вступне слово Р.Захарчук-Чугай.– Чер-
нiвцi, 2005.– 50 табл., iл.

77Возниця О. Вишивка моє життя / Авт. упорядн. Оль-
га та Олесь Возницi. Авт. статей Р.Федюк, Р.Захарчук-
Чугай, О.Федорчук та Є.Дзядик.– Дрогобич, 2006.–
174 с., iл.

78Геник Є. Вишивка. Ткацтво. Альбом-каталог /
Авт. упоряд., переднє слово Є.Шевченко. Вступ. стат.
М.Симчич.– К., 2007.– 72 с., iл.

79Менкуш-Заневчик Я. Альбом / Авт. вступ. статтi
Р.Захарчук-Чугай.– К., 2007.– 176 с., iл.

80Кулинич-Стахурська О. Мистецтво української ви-
шивки. Технiка i технологiя.– Львiв, 1996; Її ж. Мис-
тецтво української вишивки / Вступ. слово О.Кулинич-
Стахурської. Передмова Р.Захарчук-Чугай. Пiслямова
Р.Горака.– Львiв, 2007.

81Свйонтек I. Гуцульськi вишивки Карпат: Мистецтво
орнаменту (Iвано-Франкiвщина).– Т. 2.– Ч. 1.– Iвано-
Франкiвськ, 2005.– 285 с.

82Сусак К.Р., Стеф’юк Н.А. Українська народна виши-
вка. Технiка, методологiя, методика.– K., 2006.– 283 с.,
iл.

83Традицiйнi мотиви в українськiй вишивцi i тканинах.

i друкуються статтi в журналi “Нове життя”; на-
уковi розвiдки в збiрниках84, а також ґрунтовнi
монографiї. Зокрема, цiннi вiдомостi про вишивку
Гуцульщини вмiщенi в книзi “Український народ-
ний одяг” (передмова – Лiдiї Бурачинської, роз-
дiл “До iсторiї дослiдження українського народ-
ного одягу” – Петра Одарченка)85. Докладного
вивченню технiк вишивання автентичних україн-
ських, у тому числi й гуцульських, творiв та дос-
вiду українських вишивальниць iз США, Канади
та Австралiї присвятила свою працю “Українсь-
кi стiби” Тетяна Дякiв-Онiл86. Цiнний iлюстра-
тивний та iнформацiйний матерiал про гуцульсь-
ке вишите вбрання мiститься також в альбомах
“Наша Україна крiзь вiки” Петра Кравченка87 та
“Iсторiя українського костюму” (англ. мовою) –
автор-упорядник Юрiй Ткач, автор iлюстрацiй –
Христина Сенкiв88.
Унiкальною в дослiдженнi гуцульської виши-

вки є книга Євдокiї Сороханюк “Гуцульщина
в низинцi” (автор вступної статтi Л.Волинець),
присвячена глибокому вивченню лише однiєї з
найдавнiших, найтиповiших i побутуючих доте-
пер технiк гуцульської вишивки з родинної ко-
лекцiї89. Праця мiстить бiльше 340 досконалих iз
мистецької точки зору зразкiв низинкової вишив-
ки. Важливо, що всi взори представленi з лице-
вої та виворiтної сторiн. Це дозволяє фахiвцям не
лише краще опанувати технiку виконання, але й

Каталог / Автор. упор. О.I.Грабович.– Нью-Йорк, 1977.–
36 с., iл.; Українськi вишивки. Вироби прикладного мисте-
цтва. Каталог / Упор. О.I.Грабович.– Нью-Йорк, 1980.

84Незмiннi Карпати. Живучi традицiї гуцулiв / Куратор
Л.Волинець. Автори статей Г.Сiнсебо, М.Келлi, Т.Кара-
Васиьєва.– Нью-Йорк, 1995.– 38 с., iл..; Сiчинський В.
Українська вишивка.– Франкфурт, 1947; Антонович К.
Український народний одяг.– Вiннiпег, 1964; Українське
народне мистецтво. Новi надбання / Авт. статей “Укра-
їнський народний одяг i народна сорочка” Л.Волинець.–
Нью-Йорк, 1990.

85Український народний одяг / Упор. Бурачинська Л.–
Торонто; Фiладельфiя, 1992.– 312 с., iл.; Одарченко П.
До iсторiї дослiдження українського народного одягу //
Український народний одяг.– Торонто; Фiладельфiя, 1992.

86Дякiв-Онiл Т. Українськi стiбки.– Рочестер, 1984.
87Кравченко П. Наша Україна крiзь вiки / Передмова до

альбому про українську ношу Г.Стельмащук та М.Бiлан.–
К., 1999.– 156 с., iл.

88History of Ukrainian costume / Yurij Tkach, Christina
Senkiw.– Melbourne, 1986.– 62 s., tabl.

89Сорохан Є. Гуцульщина в низинцi.– Пенсокен, 2002.–
284 с., iл.
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побачити красу вишуканого графiчного вiзерун-
ку. Українську, зокрема й гуцульську, вишивку
як безцiнний скарб пам’ятi про рiдний край, йо-
го значнi культурнi здобутки й багатi мистецькi
традицiї дбайливо зберiгають українцi, якi в си-
лу рiзних обставин проживають тепер у багатьох
країнах свiту. Як перлина українського мистецт-
ва гуцульська вишивка представлена в музейних
колекцiях i приватних збiрках багатьох країн свi-
ту: Бiлорусiї, Росiї, Литвi, Латвiї, Естонiї, Грузiї,
Казахстанi, Польщi, Румунiї, Нiмеччинi, Авст-
рiї, Францiї, Англiї, Австралiї, США, Канадi та
iнших.
Безмежна туга i ностальгiя за рiдними кра-

єм, його звичаями та обрядами в умовах багато-
нацiонального культурного середовища спонукали
вихiдцiв з Гуцульщини та iнших регiонiв Украї-
ни до самозбереження й самоутвердження в но-
вих умовах та концентрацiї зусиль на дотримання
своїх звичаїв, традицiй та шанобливого ставлен-
ня до багатогранної мистецької спадщини україн-
цiв. Вони були й талановитими вишивальницями
та дослiдниками, й ентузiастами-вчителями ви-
шивки, й органiзаторами виставок, конкурсiв то-
що. Саме завдяки їхнiй самовiдданiй, жертовнiй
працi та старанням великої когорти шанувальни-
кiв народного мистецтва України зiбранi унiкаль-
нi експонати, укомплектованi збiрки творiв, якi
послужили основою для ретельного вивчення та
популяризацiї вишивки на рiзних континентах.
Чи не найбiльш ревно плекає i дбає про роз-

виток вишивки українська дiаспора в США та
Канадi. Зокрема, рiдкiснi зразки вишивок ви-
сокого мистецького рiвня зберiгаються в Му-
зеї Метрополiтен (м. Нью-Йорк), в Музеї текс-
тильного мистецтва (м. Вашингтон), Українсько-
го музею (м. Нью-Йорк), у Музеї при св. Анд-
рiївськiй церквi в Бавнд-Бруку, у культурно-
освiтнiх центрах Фiладельфiї, Чикаго, у Музеї-
архiвi м. Клiвленда, у музеях Сан-Дiєго, Сан-
Францiско, Стенфорду (США)90, Українсько-

90Захарчук-Чугай Р.В. Її ж. Українська вишивка в
США // Мистецтвознавство’02.– Львiв, 2003.– С. 27–34;
Її ж. Народне мистецтво Гуцульщини в США: творчiсть
провiдних майстрiв // Сучасне народне мистецтво Укра-
їни: теорiя i реальнiсть. Матерiали Всеукраїнської наук.
конференцiї.– Львiв, 2002.– С. 13–15; Її ж. Народне
декоративно-прикладне мистецтво Гуцульщини в збiрках
Українського музею Нью-Йорка // Проблеми Гуцульщи-
ни: Тези доп. мiжнар. наук.-практ. конф.– Москва; Косiв

Канадському Архiвi-Музеї Альберти в Едмонто-
нi (Канада), Провiнцiйному музеї Альберти, Селi
спадщини української культури, Едмонтонському
вiддiленнi Українського музею Канади (при пра-
вославнiй катедрi св. Iвана), а також Музеї Лi-
ги Українських Католицьких жiнок Канади (при
українськiй католицькiй катедрi св. Йосафата)91

та iнших.
Автентичнi зразки гуцульської вишивки, а

також тi, що створенi на їх основi, зберiгаються
й у багатьох iнших церквах i музеях при них.
Як вiдзначає невтомна дослiдниця української
вишивки, у тому числi й поза межами України,
Раїса Захарчук-Чугай, “Жодне українське свято,
важливi громадсько-полiтичнi подiї не проходять
без вишивки”92. Очевидно, тому вишивка пере-
буває пiд пильним оком музейних працiвникiв,
народних майстрiв-вишивальниць та дослiдникiв
США й Канади. На особливу увагу заслугову-
ють ґрунтовнi працi, розвiдки та дослiдницько-
популяризаторська робота науковцiв i фахiвцiв-
вишивальниць дiаспори В.Сiчинського, В.Кузелi,
В.Антоновича, Д.Горняткевича, Л.Ненадкевич,
Е.Стецишиної, Т.Онiл, О.Воропая, Л.Волинець,
Л.Бурачинської, Г.Кульчицької, I.Дзерович,
О.Колодiй, К.Кашубинської, I.Цегельської,
М.Стахiв, П.Одарченко, О.Грабович, М.Шуст,
М.Стахiв, I.Наконечної, Л.Зелик, Г.Довбуш93.
У своїх наукових працях i творчiй дiяльностi
вони в тiй чи iншiй мiрi торкаються української
традицiйної вишивки, в тому числi й гуцульської.
Оригiнальним, етнографiчно достовiрним мате-

рiалом для наукового вивчення гуцульської ви-
шивки рiзних локальних осередкiв є старовиннi
фотографiї (кiн. XIX – серед. XX ст.), зробле-
нi як професiйними митцями, так i аматорами.
Серед найвидатнiших фотохудожникiв, який з ве-
ликою любов’ю i вiдчуттям краси натхненно увi-

17–28 травня 1993 p.– Чернiвцi, 1993.– С. 74–77.
91Тканина: виставка українського ткацтва / За ред. Ра-

домира Бiлаша i Барбари Бiлберг. Автори-упор. Рута
Лисак-Мартинкiв i Надiя Крептул. Передмова – Вiра
Кунда.– Едмонотон, 1988.– 63 с., iл.; Медвiдський Б.
Українсько-Канадський Архiв-Музей Альберти в Едмон-
тонi // Народознавчi Зошити.– № 3.– 1999.– С. 160–163.

92Захарчук-Чугай Р.В. Українська вишивка в США...–
С. 27-34.

93Захарчук-Чугай Р.В. Гуцульська вишивка поза Гуцу-
льщиною // Працi Наукового товариства iм. Т.Шевченка.–
Т. II.– Краєзнавство.– Косiв, 2006.– С. 281–284.
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ковiчнив найхарактернiшi типи гуцулiв i гуцулок,
одягнених переважно в традицiйне святкове вбра-
ння “пальма першостi” по праву належить Мико-
лi Сеньковському. На унiкальних свiтлинах цьо-
го майстра знаходимо чимало таких компонентiв
старовинного вбрання, оздобленого вишитим ор-
наментом, як “перемiтка”, “капцi” тощо.
Наукову цiннiсть складають також етнографiч-

нi фотографiї гуцулiв iз рiзних сiл у традицiй-
ному вишитому вбраннi Г.Дуткевича, О.Кiблєра,
В.Айбеля, В.Дроздевича, Ю.Дуткевича, О.Юр-
кевича, М.Гнатковської (з Коломиї), Ю.Сень-
ковського, Ю.Дороша (зi Львова), Б.Заклин-
ського та iн. Значна частина таких фотографiй
зроблена була вченими НТШ94.
Важливим джерелом вивчення вишитих компо-

нентiв гуцульського вбрання є, свого роду, лiто-
пис “Україна й українцi”: iсторико-етнографiчний
мистецький альбом Iвана Гончара (Галичина, Бу-
ковина)95. У цьому унiкальному виданнi, який
є своєрiдною iлюстрованою енциклопедiєю укра-
їнської минувшини, умiщено не лише докладно
атрибутованi фотографiї гуцулiв у традицiйному
вбраннi кiн. XIX -– I третини XX ст., а та-
кож авторськi замальовки найтиповiших для рiз-
них сiл вишивок. Вони мають неоцiненну наукову
вартiсть i є вагомим внеском у сучасну етнологiю
та мистецтвознавство.
Не менш вартiсним в аспектi дослiдження ви-

шитих компонентiв одягу гуцулiв iз рiзних сiл є
також каталог листiвок i фотографiй “Мiй рiдний
край”, ретельно зiбраних i докладно систематизо-
ваних Петром Корпанюком96, а також поштових
листiвок, створених Ярославом Петриком97.

94Вони зберiгаються в основному в приватних коле-
кцiях (зокрема, Ю.Сеньковського, родини Дорошiв та
iн.), а також у фототецi Iнституту народознавства НАН
України, Нацiональному музеї у Львовi, Коломийсько-
му музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття
iм. Й.Кобринського тощо.

95Україна й українцi: iсторико-етнографiчний мистецький
альбом Iвана Гончара (Галичина, Буковина).– К., 2007. –
304 c.

96Корпанюк П. Мiй рiдний край: Альбом-каталог
листiвок.– К., 2007.– 384 с.

97Творчiсть Ярослава Петрака у поштовiй листiв-
цi: Альбом-каталог / Упор. Валерiй Ковтун, Сергiй
Полегенький.– Серiя “Українське мистецтво у старiй
листiвцi”.– Вип. 1.– Коломия, 2003.– 108 с.; Україна в по-
штовiй листiвцi видавництва Якова Оренштайна: Альбом /
Упор. Валерiй Ковтун, Сергiй Полегенький.– Серiя “Укра-

Декоративне вирiшення народного вбрання
здавна було джерелом творчих iнспiрацiй найта-
лановитiших українських митцiв. Зокрема, най-
бiльш яскраво вираженi асоцiацiї з традицiями
гуцульської вишитої одежi можна побачити в жи-
вописних i графiчних творах таких художникiв,
як М.Вареня, О.Гнатюк, С.Гординський, В.Гри-
шин, О.Довiрак, О.Друченко, В.Дутка, В.Дяди-
нюк, О.Заливаха, Л.Калитко, I.Кейван, З.Ке-
цало, Ю.Крайкiвський, Е.Козак, Т.Копистин-
ський, О.Коровай, А.Коринюк, О.Кульчицька,
Й.Курилас, В.Кричинський, С.Коропчак, I.Ло-
бода, Я.Лукавецький, Г.Малявський, А.Манас-
тирський, В.Манастирський, В.Масик, М.Мо-
роз, О.Новакiвський, С.Обст, Ю.Панькевич,
В.Петрук, О.Плешкан, Я.Пстрак, В.Розвадов-
ський, Є.Сагайдачний, П.Сахро, Ю.Скандаков,
Г.Смольський, М.Сосенко, О.Сорохтей, I.Труш,
К.Устиянович, М.Фiголь, М.Ясiнський, А.Шпак
та iншi.
Отже, навiть з побiжного, далеко не вичерп-

ного огляду джерел, якi тiєю чи iншою мiрою
торкаються гуцульської вишивки, бачимо, що гу-
цульська вишивка як важлива галузь українсько-
го нацiонального мистецтва була предметом вели-
кого зацiкавлення багатьох учених рiзних галузей
науки, особливо етнографiв, мистецтвознавцiв, а
також художникiв i знавцiв народного мистецтва.
Наявнi дослiдження засвiдчують, що гуцульська
вишивка, особливо кiн. XIX – поч. XX ст., вiд-
значається багатством i великою рiзноманiтнiстю
типiв виробiв, форм, композицiй та колориту. За
художнiм вирiшенням вона посiдає вагоме мiсце
в нацiональнiй українськiй культурi. Гуцульська
вишивка є найкращим доказом того, що її творцi
вiдданi високим духовним вартостям.
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